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چکیده
پدیدة بیابانزایی بهعنوان یکی از بارزترین فرایندهای تخریب منابع طبیعی در جهان مطرح شده است ..طتی دنتد دهتة گذشتته
کوششهای جهانی زیادی برای مقابله و تعدیل این پدیده صورت گرفته اس ..از مهمترین این اقتدا هتا متیتتوان بته کنوانستیون
مقابله با بیابانزایی و تعدیل اثرات خشکسالی از سوی سازمان ملل متحده اشاره کرد .در این پژوهش ارزیابی وضعی .بیابتانزایتی
دش .یزد  -اردکان با استفاده ازمدل بیابانزایی  IMDPAانجا شد .طی این پژوهش با توجه به بررسی هتای انجتا شتده قبلتی و
همچنین نظر کارشناسی ،دو معیار آب و اقلیم با دندین شاخص برای هرکدا انتخاب شد .برای معیار آب از شاخصهتای تغییتر
سطح سفره و هدای .الکتریکی آب و برای معیار اقلیم از شاخصهای خشکی ،خشکسالی و استمرار خشکسالی بهره گیتری شتد.
در آغاز با تعیین میانگین هندسی شاخصها ،شدت بیابانزایی کل محاسبه و ارزش کمی شاخصها و معیارها ،نقشه شدت بیابان-
زایی در  5طبقه :بسیار کم ،کم ،متوسط ،شدید و بسیار شدید طبقهبندی شد .بر پایه نتایج برآورد شده از ارزش عددی معیارهتا و
شاخصهای مورد مطالعه ،شاخص اف .آب زیرزمینی با ارزش عددی  3/84بیشترین تاثیر و شاخص استمرار خشکسالی بتا ارزش
عددی 0/53کمترین تاثیر را در بیابانزایی منطقه مورد مطالعه دارند و با توجه به تجزیته و تحلیتل معیارهتا ،معیتار آب بتا ارزش
عددی  3/44بیشترین تأثیر را دارد و در طبقه شدید قرار میگیرد.

واژگان کلیدی :بیابانزایی؛ IMDPA؛ دش .یزد -اردکان؛ آب؛ اقلیم.

 مقدمه
باید گف .که تخریب سرزمین نوعی ناپایداری و عتد
تعادل در رابطة بین انسان و محیط اس .و بخش اعظمتی
از جهتتان و کشتتور ایتتران بتتا ایتتن مشتتکل روبتترو استت..
بیابانزایی بهمعنی تخریب سترزمین در منتاط خشت،،


نیمهخش ،و نیمه مرطوب اس .که از عوامل مختلفتی از
جمله تغییرات آب و هوا و فعالی.های انستانی سردشتمه
متتیگیتترد (خستتروی .)1383 ،نخستتتین گتتا در اجتترای
فعالی .بیابانزدایی جلوگیری از بیابانی شدن میباشد که
باید متکی بر شناخ .عوامل مؤثر ،کنش و انتدر درکتنش
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آنها در ی ،ناحیه انجا شود .بر پایتة بررستیهتای انجتا
یافته توسط فتاوو و یونت در ستال  ،2001بتیش از صتد
کشور جهان و بیش از  33درصد از ستطح اراضتی زمتین
تح .تاثیر تخریب اراضی و بیابانزایی قرار دارد .به طوری
که در حدود  93درصد از مراتع مناط خش ،بته همتراه
 47درصد از اراضی کشاورزی دیم حاشیه مناط خشت،
و درصد معنیداری از اراضی کشاورزی فاریاب در معتر
تخریب هستند (.)FAO/UNEP, 2001
برای ارزیابی بیابانزایی بررسیهای مختلفی در داخل و
خارج کشور صورت گرفته کته منجتر بته اراوته متدلهتای
منطقهای فراوانی شده اس ..برای بهرهگیری از این مدلهتا
در مناط دیگر باید شتاخصهتا و معیارهتای آنهتا متورد
بررسی و ارزیابی قرار گرفته و با توجته بته شترایط منطقته
مورد بررسی ،تعدیل و اصالح شوند (عبدی.)1386 ،
در مطالعتتهای کتته بتته منظتتور بررس تی فرآینتتدهتتا و
مکانیز های بیابانزایی با پایش  30ستاله بیابتانزایتی در
شمال دین صورت گرف،.مشتخص شتد کته فرآینتدهای
عمده بیابانزایی در منطقه به طتور قابتل تتوجهی تحت.
تأثیر عوامل اقلیمی هستند (.)Yang, 2008
نتتتایج حاصتتل از ارزیتابی مقتتدار حساستی .تخریتب
اراضی ( )LDبه بیابانزایی توسط پایش تغییرات در طتی
ی ،دوره طوالنی مدت ( )1960-2008در ایتالیا ،افزایش
آشکاری را در مقدار حساسی .حوضه به تخریتب اراضتی
طی  50سال گذشته نشان داد (.)Salvati, 2010
ارزیابی توان بیابانی شدن اراضی منطقه ماهتان کرمتان
با تجزیه و تحلیتل روشهتای  FAO-UNEPو  ICDنشتان
داد که ،عمدهترین فرایندهای مؤثر در بیابانزایتی منطقته،
فرسایش آبی متیباشتد .از مجمتو اراضتی مطالعته شتده،
 31/32درصد در طبقه بیابانزایی متوسط و  66/78درصتد
در طبقه بیابانزایی شدید قرار گرف( .زهتابیان.)1384 ،
در مطالعه ای که در منطقه کهیر کنارک بااستفاده از
مدل  IMDPAصورت گرف .دهار معیار خاک ،فرستایش
بادی ،اقلیم و پوشش گیاهی متورد مطالعته قترار گرفت..
نتایج این پژوهش بیانگراین بود که معیتار تخریتب ختاک
باالترین درصد وزنی را به خود اختصاص داده و بتراستا
ارزیابی انجا شده متوسط وزنی کمی شتدت بیابتانزایتی

برای کل منطقه  DS=1/53تعیین گردید که نشان دهنده
شدید بودن شدت بیابانزایتی در منطقته است( .رویستی،
.)1387
در سال  ،1388زهتابیتان بته بررستی تعیتین شتدت
بیابانزایی در منطقه کاشان با استفاده از متدل IMDPA
پرداخ .و به این نتیجه رسید که عوامل محیطی و عوامل
انسانی به طتور تتوا بتا درجته تتاثیر متفتاوت در شتدت
بیابانزایی تاثیر داشته و تخریب منابع آب ،فرسایش (آبی
و بادی) ،تخریب پوشش گیتاهی و شتور شتدن اراضتی از
پیامدهای جدی پدیده بیابانزایی در منطقه اس..
نتتتتایج بتتترآورد شتتتده از ارزش عتتتددی معیارهتتتا و
شاخصهای آب و اقلیم در دش .کاشتان ،نشتان داد کته
سه شاخص اف .آب زیرزمینتی ،هتدای .الکتریکتی آب و
شاخص خشکی ترانسو به ترتیب بتا ارزش عتددی ،3/82
 3/04و  3/01بیشترین تتاثیر را در بیابتانزایتی داشتتند
(مسعودی.)1389 ،
حساسی .اراضتی دشت .سیستتان بته بیابتانزایتی را
ذولفقاری در سال  1390متورد بررستی قترار داد و دهتار
معیار اقلیم ،پوشتش گیتاهی ،فرستایش بتادی و ختاک را
به عنوان مهمترین عوامل مؤثر در بیابتانزایتی منطقته در
نظر گرف ..نتتایج حاصتل از ایتن ارزیتابی نشتان داد کته
فرسایش بتادی بتا ارزش عتددی  1/67بیشتترین تتاثیر و
معیار خاک با امتیاز  1/34کمترین تاثیر را در بیابانزایتی
منطقه دارد.
بررسی وضعی .بیابانزایی بالفعل جرقوییه اصفهان بتر
اسا معیارهای آب و خاک نشان داد که معیار ختاک بتا
ارزش عددی  2/25در طبقه متوسط بیابانزایتی و معیتار
آب با ارزش عددی 1/14در طبقته کتم بیابتانزایتی قترار
میگیرد .همچنین شتاخص هتدای .الکتریکتی ختاک بتا
ارزش عددی  3/54بیشتترین تتاثیر و شتاخص عمت آب
زیرزمینی با  1/04کمترین تاثیر را در بیابانزایتی منطقته
دارد (شاکریان.)1390 ،
هدف از این پژوهش ارزیابی وضعی .بالفعل بیابانزایی
دش .یزد-اردکان براستا دو معیتار آب و اقلتیم توستط
مدل ایرانی  IMDPAاس..
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 مواد و روشها
منطقۀ مورد بررسی
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شاخصهای همان معیار از رابطة ذیل استفاده و در نهای.
برای هر معیار با توجه به وزندهی انجا شده یت ،نقشته
تهیه شد.

دش .یزد -اردکتان یکتی از وستیع تترین دشت .هتای
استان یتزد متیباشتد کته در محتدوده طتول جغرافیتایی
 53 15تتتا  54 50شتترقی و در عتتر جغرافیتتایی
 5 31 15تا  32 45شمالی قرار دارد .از برای غترب و
جنوب غرب به کتوه هتای شتیرکوه و از ستم .شتر بته
کوه های خران منتهی می شود و طول و عر تقریبی آن
بهطور متوسط به ترتیب  120و  35کیلومتر می باشد .این
منطقه جزء کمربند خشت ،فتالت مرکتزی ایتران است..
بارشهای این منطقه اندک و نامنظم (متوستط بتارش در
منطقه  118میلیمتر در ستال) و مقتدار تبخیتر آن بتین
 2200تا 3200میلیمتر میباشد .مساح .دشت .حتدود
 4117کیلومتر مربع بوده و بزرگترین ذخیره آبی استتان
در این دش .قرار دارد.

معیار اقلیم

 روش پژوهش

در این پژوهش به منظور کمیسازی اطالعات اقلیمی
از  3شاخص برای معیار اقلیم استفاده شد؛

در این بررسی برای تهیه نقشه شتدت بیابتانزایتی در
دش .یزد-اردکان از مدل  IMDPAاستفاده شتد .از بتین
نتته معیتتار موجتتود در متتدل  ،IMDPAبتترپایتته مطالعتته
کارشناستتی ،دو معیتتار آب و اقلتتیم بتتهعنتتوان معیارهتتای
کلیدی بیابانزایی در نظر گرفته شد .هر معیار نیتز دارای
شاخصهایی میباشد که در جدول  1آورده شده اس..
در مرحله بعد ،به هر شاخص ،وزنی بتین  1تتا  4داده
شد .دگونگی وزن دهی به صورت خطی و نسب .برابر بود؛
به طوری که ارزش  1بهترین و ارزش  4بدترین وزن بوده
اس ..به منظور تهیه الیتههتای اطالعتاتی و تهیته نقشته
شدت بیابانزایی از نر افزار  Arc GIS9.3بهرهگیری شد.
برای امتیاز دهی به شتاخصهتای متورد بررستی ،در آغتاز
نقشه واحد کاری تهیه شد ( نقشه واحدکاری با استفاده از
نقشتته پستتتی و بلنتتدی (توپتتوگرافی) ،ستتنش شناستتی و
کتتاربری اراضتتی منطقتته تهیتته شتتد (احمتتدی.)1377 ،
امتیازهای مربوط به شتاخصهتای هتر معیتار بتر استا
جداول  3و  4تعیین شد .در پایان بترای هتر شتاخص بتا
توجه به وزندهی انجا شده ی ،نقشه تهیته شتد .بترای
تعیین شدت بیابانزایی هتر معیتار ،از میتانگین هندستی

()1

Index = [(Layer1). (layer2)…(Layern)]l/ n

که در آن:
 :Indexمعیار مورد نظر :Layer ،شاخصهای معیار،
 :nشمار شاخصهای معیار
بنابراین دو الیه از وضعیت .معیارها بهدس .آمتد کته
این نقشهها برای بررسی کیفی .هر معیار و تاثیر آنها در
بیابانزایی میتواند بهکار رود و در نهای .نقشه نهایی کته
نشاندهنده وضعی .بیابتانزایتی در منطقته متیباشتد از
میانگین هندسی معیارهای یاد شده بهدس .آمد.

شاخص بارش ساالنه

از آمار بارش  4ایستگاه درون حوزه استفاده گردید و
با استفاده از هتمبستتگی دادههتا  49ستال آمتار از ستال
 1340-1389بازسازی شد و طبقهبندی طبقههای بارش
در جدول  3آورده شده اس..
شاخص خشکی

برای بررسی شاخص خشکی در این گزارش از روش
ترانسو استفاده شده اس( ..رابطة )2
( )2

T=P/ETP

که در آن  Pبارش ساالنه و  ETPمقدار تبخیر و تعر
پتانسیل ساالنه متیباشتد .بته علت .تکامتل بیشتتر دورة
آمتتاری از روش تورنتت .وایت .بتترای محاستتبهی شتتاخص
خشتتکی ،استتتفاده گردی تد .طبقتتهبنتتدی و وزن شتتاخص
خشکی ترانسو بهدس .آمده از رابطة  1در جدول  4آورده
شده اس..
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شکل  .1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

جدول  .1معیارها و شاخصها برای ارزیابی وضعیت بیابانزایی
نام مدل

شاخص

معیار

بارندگی ساالنه
خشکی
خشکسالی
اف .آب زیرزمینی
کیفی .آب

اقلیم
IMDPA

آب

جدول  .2طبقههای شدت وضعیت بیابانزایی
کالس

دامنه اعداد

شاخص کیفیت

کم و نادیز ()Low
متوسط ()Medium
شدید ()High
خیلی شدید ()Very High

0-1/5
1/6-2/5
2/6-3/5
3/5-4

1
2
3
4

جدول  .3وزن و طبقه شاخص بارش سالیانه (میلیمتر)
حدود بارش سالیانه (میلیمتر)

طبقهبندی کیفی شدت بیابانزایی

عالمت

دامنه ارزش عددی

≤600
280- 600
150 - 280
75 - 150
> 75

غیر قابل مالحظه
کم
متوسط
شدید
بسیار شدید

1
2
3
4
5

0/0001-1
1/1-1/5
1/6-2/5
2/6-3/5
3/6-4
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جدول  .4وزن و طبقه شاخص خشکی ترانسو
حدود شاخص خشکی ترانسو

طبقهبندی کیفی شدت بیابانزایی

عالمت

دامنه ارزش عددی

<0/65
0/45 - 0/65
0/2 -0/45
0/05 - 0/2
> 0/05

غیر قابل مالحظه
کم
متوسط
شدید
بسیار شدید

1
2
3
4
5

0/0001-1
1/1-1/5
1/6-2/5
2/6-3/5
3/6-4

شاخص خشکسالی

از نمای ته بتتارش استتتاندارد شتتده  SPIبتترای بررستتی
خشکسالی استفاده شد .این شاخص در جداسازی دقی تر
طبقهها در هر ی ،از پدیدههای تترستالی و خشکستالی ،
حساسی .بیشتر بته تغییترات بتارش و مستتقل بتودن از

میانگین بارش داری مزایا اس .در این پژوهش بتراستا
درصتتد فراوانتی هتتر طبقتتة آن اقتتدا بتته طبقتته بنتتدی و
وزندهی این شتاخص شتد .طبقتهبنتدی و وزن شتاخص
خشکسالی  SPIدر جدول  5آورده شده اس..

جدول  .5وزن و طبقه شاخص خشکسالی SPI

کد طبقه

طبقهبندی کیفی شدت بیابانزایی

عالمت

دامنه ارزش عددی

7
5،6
4
2،3
1

غیر قابل مالحظه
کم
متوسط
شدید
بسیار شدید

1
2
3
4
5

0/0001-1
1/1-1/5
1/6-2/5
2/6-3/5
3/6-4

شاخص استمرار خشکسالی

پدیده استمرار خشکستالی مستتقل از مقتدار بتارش
ساالنه اس ..طبقهبندی طبقهها و وزن شتاخص استتمرار
خشکسالی در (جدول  )6آمده اس..
پس از تهیه الیههای اطالعاتی ،میانگین هندسی ارزش
الیهها طب رابطة  3برای هرایستگاه محاسبه شد.

معیار آب

بتته منظتتور بررستتی معیتتار آب دو شتتاخص هتتدای.
الکتریکتتی و افتت .س تطح آب زیتتر زمینتتی آب ارزیتتابی و
الیههای اطالعاتی آنها تهیه شد (جدول .)7

((1/3 )3استمرارخشکسالی×خشکی×بارشساالنه)= معیاراقلیم
جدول .6وزن و طبقه شاخص استمرار خشکسالی
حداکثرطول دوره خشکسالی

طبقهبندی کیفی شدت بیابانزایی

عالمت

دامنه ارزش عددی

کمتر از 3سال
 3تا  4سال
 5تا  6سال
 6تا  7سال
بیشتر از 7سال

غیر قابل مالحظه
کم
متوسط
شدید
بسیار شدید

1
2
3
4
5

0/0001-1
1/1-1/5
1/6-2/5
2/6-3/5
3/6-4
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جدول  .7طبقهها و وزن شاخصهای معیار آب
طبقه بیابانزایی

ناچیز و کم

متوسط

شدید

خیلی شدید

امتیاز

0 -1/5

1/6-2/5

2/6-3/5

4-3/6

اف .آب زیر زمینی ))cm/year

>20

20-30

30-50

<50

)μmhos/cm(EC

>750

750-2250

2250-5000

<5000

 نتایج
نتایج حاصل از وزندهی شاخصها وتلفی معیارها و
الیههای اصلی ،با توجه به میانگین هندسی وزن ها بهطور
جداگانه در جداول  8و  9آمده اس..
بررسی انجا شده بر روی متوستط وزنتی ارزشهتای
کمی سه شاخص مؤثر بتر اقلتیم نشتان متی دهتد کته در
منطقه مقدار شاخص بارش سالیانه با ارزش عتددی 3/61
نقش اصلی را در بیابانزایی منطقه ایفا میکند (جدول )8
و معیار اقلیم درکل با متوسط وزنی  2/81در طبقه شدید
قرار گرفته اس..
نقشه بهدس .آمتده از ایتن عملیتات ،نقشته وضتعی.

فعلی بیابانزایی معیار اقلیم اس( .شکل .)1
بهمنظتور بررستی توزیتع مکتانی نوستانات ستطح آب
زیرزمینتتی و هتتدای .الکتریکتتی آب 54 ،دتتاه پیزومتتتری
یکسان در نظر گرفته شد .داده های به دس .آمتده از هتر
شاخص با توجه به جدول  7وزنیدهی شد و نقشة شتدت
بیابتتانزایتتی براستتا حساس تی .معیتتار آب رستتم شتتد
(شکل .)2
در پایان از میانگین هندستی نقشتههتای مربتوط بته
معیارهای آب و اقلیم ،نقشه وضعی .بیابانزایتی بتر پایته
این دو معیار بهدس .آمد (شکل .)3

جدول  .8متوسط وزنی ارزش کمی شاخصهای مؤثر بر معیار اقلیم
ردیف

شاخص ارزیابی

متوسط ارزش کمی

طبقه بیابانزایی

1

بارش

3/61

بسیار شدید

2

شاخص ترانسو

3/02

شدید

3

شاخص SPI

2/2

متوسط

4

استمرار خشکسالی

0/55

غیر قابل مالحظه

جدول  .9متوسط وزنی ارزش کمی شاخصهای مؤثر بر معیارآب
ردیف

شاخص ارزیابی

متوسط ارزش کمی

طبقه بیابانزایی

1

اف .آب زیرزمینی

3/78

بسیار شدید

2

هدای .الکتریکی

3/1

شدید
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شکل  .2نقشه تعیین شدت بیابان زایی بر اساس معیارآب

شکل  .3نقشه وضعیت فعلی بیابانزایی دشت یزد اردکان

 بحث و نتیجه گیری
بررسیهای انجا شده بر روی متوسط کمی ارزشهای
دو معیار مورد بررستی نشتان داد کته معیتار آب بتا ارزش

عددی  3/44درطبقه شدید قرار دارد و بیشتترین نقتش را
در افزایش امتیاز این معیار در بیابانزایی ،شاخص افت .آب
زیرزمینی با امتیاز  3/78دارد که با نتایج جعفتری در ستال
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1380که با استفاده از مدل فاوو -یون و  ICDو تلفیت دو
روش مذکور در منطقته کاشتان بتا تاکیتد بتر فرآینتدهای
تخریب منابع آب و فرستایش بتادی بته ارزیتابی بیابتانزایی
پرداخته اس .همخوانی دارد .نامبرده نیز در مطالعته ختود
به این نتیجه رسید که در منطقه کاشان تخریب منتابع آب
معیار غالب میباشد،که وجود دنین حالتی را میتتوان بته
دسترسی بهتر به منابع آب زیرزمینی ،وجود قنتات متعتدد
در مناط دشتی و همچنین تمرکز جمعی .بیشتر در ایتن
مناط به دلیل وجود منابع آب و سهول .دسترسی به آنهتا
جه .رفع نیاز روزمره اهالی منطقه ذکر نمود .همچنتین از
دیگر علل این وضتعی .متیتتوان بته توجته مستئولین در
پروژههای جمعآوری آبهای سطحی و هدای .آنها به این
مناط برای جلوگیری از هدر رفتتن آب بته دیگتر نقتاط و
همچنین تامین نیاز آب مورد تقاضا در ایتن منتاط بترای
مصرف در شرب ،کشاورزی و ...اشاره نمود .قابل ذکر است.
که انجا دنین اعمال و مدیری .متغیر ،بهدلیل مهیا بتودن
شرایطی از قبیل امکان کشت .و زر یتا امکتان دسترستی
بهتر و بیشتر بته منتابع آب ،باعت شتود کته نقتش عامتل
انسانی در افزایش شدت بیابانزایی بسیار شدیدتر از عامتل
محیطی گردد.
نقشه شدت بیابانزایی فعلی نشان میدهتد کته 66/4
درصد از مساح .منطقه در طبقه شتدید 33/14 ،درصتد
در طبقه متوستط و 0/46درصتد در طبقته بستیار شتدید
بیابتتانزایتتی قتترار دارد .برپایتته دو معیتتار متتورد بررس تی،
میانگین ارزش کمتی شتدت بیابتانزایتی در منطقته 3/1
تعیین شده که نشاندهنده شدت بیابتانزایتی شتدید در
منطقه میباشتد و بتا نتتایج خستروی ( )1383در دشت.
کاشان نیز همخوانی دارد .آنها نیز با بررسی بیابتانزایی بته

این نتیجه رسیدند که شدت بیابانزایی در دش .کاشتان
در کال شدید قرار دارد.
از بین دو معیار مورد بررسی معیار آب با امتیاز 3/44
معیار غالب در بیابتانزایتی منطقته متیباشتد و در میتان
شاخصهای مورد بررسی در این پژوهش شاخص اف .آب
زیرزمینتتی بتتا امتیتتاز  3/78بیشتتترین نقتتش و شتتاخص
استمرار خشکسالی بتا امتیتاز  0/55کمتترین نقتش را در
بیابانزایی منطقه ایفا میکنند .شایان ذکر اس .که نتیجه
پژوهش حاضر با نتایج پژوهش ناطقی ( )1387در دشت.
سگزی که شدت بیابانزایی را شدید ارزیابی نمودنتد ،بته
لحاظ مشابه.های اقلیمی مطابق .دارد.
در دند دهه گذشته مهمترین شاخص بیابانزایتی در
منطقه اف .آب زیرزمینی بوده اس .و مهمترین عل.های
آن نیز کشاورزی و تخریتب منتابع آب بته دلیتل افتزایش
جمعی ،.توسعه صنعتی ،تبدیل اراضی کم بازده به اراضی
کشاورزی و سپس رها شدن آنها ،بهرهبترداری شتدید از
منابع آب بهصورت حفر دتاه و پمپتاژ طتوالنی متدت آن
اس..
پیشنهاد میشود که از حفرداههای جدیتد بتهمنظتور
توسعه بهرهبترداری از آبختوان بتهطتور قاطعانته از ستوی
دستگاههای مسئول جلوگیری بهعمتل آیتد و بته منظتور
تعتتدیل برداشتت .از ستتفرههتتای آب زیرزمینتی ،کنتتترل و
نظارت بیشتری از مقدار برداش .دتاههتای بهترهبترداری
صورت گیرد .این امر متیتوانتد بتا نصتب کنتتور بتر روی
داههای بهرهبرداری و اعمال مجتازات ستنگین و برختورد
شدید با متخلفین انجتا شتود .همچنتین دتاههتایی کته
موجب اف .شدید سطح ایستابی و خشتکیدگی قنتات هتا
میشوند ،مدیری .شوند.
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Abstract
One of the striking aspects in the world is the phenomena of desertification and degradation of natural resources and
international efforts has been considered over the last decades to combat and prevent this phenomenon. The most
important cases of these measures are the United Nations Convention to Combat Desertification and adaptation to
drought effects. The Convention introduced some measures on desertification monitoring and assessment to the member
countries. The aim of this study was to assess desertification model IMDPA is Yazd-Ardakan plain. During this study
due to time constraints and literature, some indicators of water and climate were selected for each condition of the
region. Indicators to measure were groundwater levels depletion and electrical conductivity for water criterion; and
drought, aridity and continuous droughts period for the climate criterion. First, the geometric mean of indicators and the
criteria of desertification was calculated and based on the quantitative indicators and benchmarks desertification status
was classified in 5 classes including non-significant, low, moderate, severe and very severe, and desertification
condition map were drawn using GIS in the studied period. According to the results and the numerical measured values,
groundwater level depletion with the value of 3.84 is the most effective indicator while continuous drought period with
the numerical value of 0.53 showed to have the lowest impact on desertification of the region. According to the
analysis, the numerical value of the water criterion is 3.44 is the most effective factor which shows severe condition of
desertification in the region.
Keywords: Desertification, IMDPA; Yazd –Ardakan Plain, Water, Climate

