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چکيده
نخستين گام در بيابانزدايي ،جلوگيري از گسترش بيابان ميباشد؛ که اين مسئله بايد متکي بر شناخت پديدههايي است که با کنش
واندرکنش با يکديگر در يک ناحيه تغييراتي را به وجود ميآورند و منجر به بيابانزايي ميشوند .در اين پژوهش با استفاده از روش
ايراني  IMDPAشدت بيابانزايي دشت گرمسار در  4دورۀ زماني  1381-88 ،1375-81 ،1373-75و  1388-90مورد ارزيابي
قرار گرفت .پس از بررسي و ارزيابيهاي اوليه دو معيار اقليم و آب بهعنوان مهمترين معيارهاي موثر در بيابانزايي منطقه در نظر
گرفته شد .براي معيار اقليم  3شاخص خشکي ترانسو ،بارش ساالنه و شاخص خشکسالي و براي معيار آب  3شاخص افت آب
زيرزميني ،هدايت الکتريکي و نسبت جذب سديم درنظر گرفته شد .سپس براساس مدل مذکور به هر شاخص امتياز ددهي شدو با
ميانگين هندسي نقشههاي وضعيت بيابانزايي در نرمافزار  ARCGIS9.3براي  4دوره زماني تهيه شد؛ سپس با تلفيق نقشه
معيارها به روش متوسط هندسي ،نقشه وضعيت بيابانزايي براي  4دوره بهدست آمد .از بين شاخصهاي بررسي شده در اين دوره،
چهار شاخص خشکي ترانسو ،افت آب زيرزميني ،هدايت الکتريکي آب و شاخص بارش ساالنه به ترتيب با ارزش عددي ،3/81
 3/11 ،3/17و  3/09بيشترين تأثير و دو شاخص نسبت جذب سديم ،شاخص خشکسالي به ترتيب با ارزش عددي  1/17و 1/63
کمترين تأثير را در بيابانزايي دشت گرمسار دارند .تجزيه و تحليل معيارهاي بيابانزايي در منطقه گرمسار نشان داد که در ميان
معيارهاي مورد بررسي ،معيار آب بيشترين اثر را بر روي تخريب زمين و بيابانزايي از سال  1373داشته است.

واژگان کليدي :شدت بيابانزايي؛ آب و اقليم؛ شاخص؛  IMDPA؛ گرمسار.
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 مقدمه
اولين گام در اجراي فعاليت بيابانزدايي جلوگيري از
گسترش بيابان ميباشد که بايد متکي بر شناخت
پديدههايي باشد که هم بهطور جداگانه و هم در کنش با
يکديگر در يک ناحيه تغييراتي را بهوجود ميآورند و منجر
به بيابانزايي ميشوند .ميتوان با ارائه راهکارها و
روشهاي مديريتي مناسب از شدت بيابانزايي کاست و
نيز از گسترش و پيشروي آن جلوگيري بهعمل آورد .در
اين راه شناخت فرآيندهاي بيابانزايي و عوامل بهوجود
آورنده و تشديد کنندهي آن و همچنين آگاهي از شدت و
ضعف اين فرآيندها و عوامل و شاخصها به منظور ارائه
يک مدل براي نشان دادن شدت بيابانزايي و تعيين
مهمترين عوامل موثر بر آن براي جلوگيري از گسترش
فاکتورهاي بيابانزايي ،ضرورت دارد (احمدي.)1375 ،
براي ارزيابي بيابانزايي بررسيهاي مختلفي در خارج و
داخل کشور صورت گرفته کهه منجهر بهه ارائهه مهدلههاي
منطقهاي فراواني شدهاست .براي ارزيابي بيابانزايي منطقهه
سيسيل ايتاليا با روش  MEDALUS1با توجهه بهه شهرايط
منطقههه ،چهههار شههاخص خهها ،،اقلههيم ،پوشههش گيههاهي و
مديريت اراضي که مشخصههههاي کليهدي بيابهانزايهي در
منطقه مطالعاتي بودند ،در نظر گرفتهشد .نتايج بههدسهت-
آمده از تجزيه و تحليهلههاي ايهن روش نشهان داد کهه در
بيش از  50درصد منطقه حساسيت به بيابانزايهي زيهاد تها
متوسههط اسههت ( .)Giordano et al., 2002بهها بررسههي
حساسيت اراضي به تخريب با اسهتفاده از مهدل  ESAs2در
جنوب غهرب اسهپانيا بهه ايهن نتيجهه رسهيدند کهه نقهش
بيابانزايي تهيه شده طهي ايهن پهژوهش نسهبت بهه سهاير
مههدلههها بهتههر و بهها شههرايط طبيعههي سههازگارتر مههيباشههد
( .)Lavado et al., 2008بههراي تهيههه نقشههه حساسههيت
محيطي به بيابانزايي در مصر با استفاده از سيستم اطالعات
جغرافيايي ،به اين نتيجه رسهيدند کهه بيشهترين قسهمت از
منطقه مورد مطالعه در کالس متوسط بيابانزايي قهرار دارد
( .)Ali & Broudy, 2008همچنهين مهيتهوان روشههاي
 )LDAs conference, 2002( ASSOD ،LADAرا هم نام
برد.
- Mediterranean Desertification and Land Use
- Environmental Sensitive Arias

در ايران براي براي طبقهبندي نوع و شدت بيابانزايي
اراضي روشي تحت عنوان  ICD3ابداع شد .در اين روش
سعي بر اين بود تا بيشتر عوامل موثر بياباني شدن اراضي
بهصورت گام به گام مورد بررسي قرار گرفته شود
(اختصاي و مهاجر )1374 ،بيابانزايي دشت ورامين با
تکيه بر مسائل آب و خا ،و در قالب روش  ESAsمورد
بررسي قرار گرفت .در روش گفته شده از سامانه اطالعات
جغرافيايي به منظور تهيه اليههاي اطالعاتي مختلف
استفاده شد .بهطوري که پس از وزن دادن به هر اليه
اطالعاتي با توجه به فرمول موجود در اين رابطه،
بيابانزايي دشت ورامين مورد بررسي قرار گرفته و در
پايان نقشه بيابانزايي تهيه شد (زهتابيان و رفيعي امام،
 .)1384بيابانزايي منطقه عين خوش دهلران در دشت
ابوغوير ،براساس دو معيار آب و خا ،با استفاده از روش
 MEDALUSمورد بررسي قرار گرفت .نتايج نشان داد که
بيابانزايي براي کل منطقه براساس هر دو معيار مورد
بررسي در کالس بيابانزايي شديد بوده و براي کل منطقه
بحراني برآورد شد (زهتابيان و همکاران.)1387 ،
براي بهرهگيري از اين مدلها در منطقههاي ديگر بايد
شاخصها و معيارهاي آنها مورد بررسي و ارزيابي دوباره
قرار گرفته و با توجه به شرايط منطقه مورد بررسي تعديل
و اصالح شوند .به همين منظور طرح جامع کميسازي
معيارها و شاخصهاي تاثيرگذار بر روند بيابانزايي در
زيست بومهاي طبيعي کشور توسط دانشکده منابع
طبيعي دانشگاه تهران در سطح ملي تدوين شد .بر پايه
نتايج اين طرح 9 ،معيار و  35شاخص بيابانزايي در ايران
همراه با روششناسي ارزيابي کمي و کيفي آنها در قالب
مدل  IMDPA4ارائه شد (احمدي .)1383 ،در روش
 IMDPAبراي رسيدن به نقشه شدت بيابانزايي مناطق با
توجه به شرايط منطقه مورد بررسي معيارهاي کليدي
بيابانزايي تعريف شدهاست .بهرهگيري از سيستمهاي
اطالعات جغرافيايي در تلفيق اليهها از برتريهاي ديگر
اين مدل ميباشد (زهتابيان و همکاران.)1385 ،
در ارزيابي شدت بيابانزايي دشت سگزي با بهرهگيري
از مدل  ،IMDPAمشخص شد که معيار آب با متوسط
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- Iranian Classification of Desertification

3

2

- Iranian Model of Desertification Potentical Assessment
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وزني  3/97بيشترين تأثير را در بيابانزايي منطقه دارد و
در کالس بيابانزايي خيلي شديد قرار ميگيرد (ناطقي و
همکاران .)1388 ،براي ارائه يک سيستم هشدار
بيابانزايي در دشت کاشان با استفاده از مدل  IMDPAو
با نرم افزار  GISو با تأکيد بر دو معيار آب و اقليم ،نتايج
پژوهش نشان داد که معيار آب با ارزش عددي 3/36
بيشترين تأثير را در بيابانزايي منطقه دارد و در کالس
شديد قرار ميگيرد (مسعودي .)1389 ،در ارزيابي شدت
بيابانزايي دشت گرمسار با استفاده از مدل IMDPA
مشخص شد که شاخصهاي سيستم آبياري و هدايت
الکتريکي بيشترين وزن را در راستاي بيابانزايي دارا
هستند (آذره.)1391 ،
در اين پژوهش از مدل  IMDPAاستفاده شده است.
تعيين معيارها ،شاخصها و زير شاخصهاي موثر در
بيابانزايي با توجه به تجزيه و تحليل روش و شرايط
موجود در منطقه و ترسيم نقشه بيابانزايي هر معيار و در
پايان ترسيم نقشه وضعيت بيابانزايي منطقه را ميتوان از
اهداف مورد نظر در اين پژوهش برشمرد.
 مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه در اين پژوهش با وسعت حدود
 86688هکتار مخروط افکنهي گرمسار در استان سمنان
را در برگرفته است .اين منطقه داراي مختصات
جغرافيايي َ 51˚53تا َ 52˚55طول شرقي و َ 34˚28تا
َ 35˚30عرض شمالي بوده که از شمال به شهرستان
دماوند ،از جنوب به شهرستانهاي اردستان و کاشان ،از
شرق به شهرستان سمنان و از غرب به شهرستانهاي
ورامين و قم محدود ميشود .قسمت جنوبي اين منطقه،
چاله مرکزي (دشت کوير) و ناحيه شمالي آن را ارتفاعات
جنوبي رشته کوههاي البرز در برگرفته است .در تحليلي
که بر چند مشخصه اقليمي ايستگاههاي سينوپتيک
استان سمنان در تابستان 90و مقايسهاي که با سال
گذشته و دربلندمدت انجام شده در تحليل آماري دماي
آن ،گرمسار به عنوان گرمترين ايستگاه سينوپتيک با
متوسط دماي 31/4درجه سانتيگراد معرفي شد.
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روش پژوهش

در اين پژوهش با بررسي گزارشهاي مختلف و بازديد
از منطقه ،اطالعات پايهه از جملهه نقشههههاي موضهوعي،
عکسهاي هوايي ،تصاوير ماهوارهاي و ساير اطالعات مورد
نياز گردآوري شد و محدوده منطقهه مهورد مطالعهه قهرار
گرفت .براي استفاده از اين مدل و ترسيم نقشه بيابانزايي
در مخروط افکنه گرمسار ،دو معيار اقليم و آب با توجه به
شرايط منطقه و نظر کارشناس بهعنوان معيارهاي کليدي
بيابانزايي در نظر گرفته شد .هر معيار نيز داراي چنهدين
شاخص ميباشد .به هر شاخص مطابق نظهر کارشهناس و
شدت تأثير آن در بيابانزايي وزني بين  1تا  4داده شهد و
نحوه وزندهي بهصورت خطي و نسبت برابر بود .بهطوري
که ارزش  1بهتهرين و ارزش  4بهدترين وزن بهوده اسهت
(جدول .)3در پايان براي هر شاخص و زيرشاخص با توجه
به وزندهي انجام شده يک نقشه تهيه شد .در ايهن روش
هر معيار از متوسط هندسي شاخصهاي خود طبق رابطه
 1بهدست ميآيد.
1/ n
(Index  X  ( Layer 1).(layer  2)...( Layer  n) )1
 :Index-xمعيارموردنظر
 :Layerشاخصهاي هر معيار
 :nتعداد شاخصهاي هر معيار
معيار اقليم

در ايههن پههژوهش بههراي معيههار اقلههيم از سههه شههاخص
خشکي ترانسو ،بارش ساالنه و شاخص خشکسالي استفاده
و اطالعههات آب و هههوايي در  4دورهي زمههاني ،1373-75
 1381-88 ،1375-81و  1388-90بررسي شهد .از آمهار
بارش  4ايستگاه بنکوه ،گرمسهار (بهارانسهنج) ،ده نمهک،
سينوپتيک گرمسار درون حوزه و ايستگاه جنداب ايوانکي
خارج از حوزه استفاده شد .بهراي بررسهي رونهد شهاخص
خشههکي ،شههاخص ترانسههو مههورد اسههتفاده قههرار گرفههت
(رابطه .)2با توجه به مطالعات صورت گرفته توسهط افهراد
ديگههر و سههابقه پژوهشههي کههه در زمينههه شههاخصهههاي
خشکسههالي وجههود دارد از دو زيههر شههاخص اسههتمرار
خشکسالي و شاخص خشکسالي بارندگي ساالنه)SIAP( 1
اسههتفاده شههد (خسههروي .)1391 ،طبههق ايههن روش ،دوره
. Standardized Precipitaion Index

1
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خشکسالي هنگامي اتفاق ميافتد که  SIAPبهطور مستمر
کاهش يابد و بهه سهمت منفهي برسهد ،و هنگهامي پايهان
مييابد که  SIAPمثبت شود .مقادير تجمعي  SIAPنيهز،
بزرگههي و شههدت دوره خشکسههالي را نشههان مههيدهههد.
شهاخصههاي خشهکي ترانسهو ،بهارش سهاالنه و شهاخص
خشکسالي بر اسهاس جهدول  1مهورد ارزيهابي و متوسهط
هندسي معيار اقليم تعيين گرديد.
P

( )2
 :Iشاخص خشکي
 :Pبارش ساالنه،
 :ETPتبخير و تعرق پتانسيل ساالنه

ETP

=I

()6
3

نسبت جذب سديم × هدايت الکتريکي × شاخص افت آب زيرزميني√ = معيار آب

()3
2

زير شاخص𝑃𝐴𝐼𝑆 × زير شاخص استمرار خشکسالي√ = شاخص خشکسالي

()4
3

شاخص خشکسالي × شاخص خشکي × شاخص بارش ساليانه√ = معيار اقليم

SIPA =(pi − p)×100/sd

()5

 1388-90مورد بررسي قرار گرفت .براي بررسهي رونهد و
اثرات تغييرات مشخصههاي کيفي آب در دشت گرمسهار،
از اطالعههات مربههوط بههه  52حلقههه چههاه و بههراي شههاخص
نوسههانات سههطح سههفره آب زيرزمينههي از  75حلقههه چههاه
مشاهدهاي استفاده شد .الزم به يادآوري اسهت مطالعهات
براساس چاههاي پيزومتري کهه در منطقهه موجهود بهود،
انجههام شههد .شههاخصهههاي افههت آب زيرزمينههي ،هههدايت
الکتريکي و نسبت جذب سديم براسهاس جهدول  2مهورد
ارزيابي و متوسط هندسي معيار آب قرار گرفت.

کهه در آن  : piمقهدار بارنهدگي در سهال مهورد نظهر،
 : pمتوسط دراز مدت بارندگي ساالنه ،و  sdانحراف معيار
از دادههاي بارندگي ساالنه ميباشد.

پس از تهيه  24اليه رستري شاخصهاي مربوط به
معيارهاي مورد بررسي در  4دورهي زماني گفته شده ،از
تلفيق اليههاي مربوط به هر معيار ،اليههاي معيارهاي
مورد مطالعه بهدست آمد .به عبارت ديگر در اين روش هر
معيار از متوسط هندسي شاخصهاي خود طبق رابطه
( )1بهدست ميآيد (احمدي .)1383 ،در پايان پس از
تهيه اليههاي مربوط به معيارهاي مورد مطالعه ،از تلفيق
اليههاي اطالعاتي دو معيار آب و اقليم در محيط
 ArcGIS9.3نقشه نهايي وضعيت بيابانزايي در  4دوره
زماني بهدست آمد و با توجه به جدول  3طبقهبندي شد.

معيار آب

روند و اثر تغييرات شاخص نوسانات سهطح سهفره آب
زيرزمينههي ،هههدايت الکتريکههي و نسههبت جههذب سههديم
در  4دوره زمههههاني  1381-88 ،1375-81 ،1373-75و

()7

2

آب × اقليم√ ∑ = شدت

بيابانزايي

جدول  .1شاخصهاي معيار اقليم و تعيين امتياز در روش IMDPA

کالس
شاخص

امتياز
بارش ساليانه (ميليمتر)
شاخص خشکي ترانسو
شاخص خشکسالي
استمرار خشکسالي

غير قابل مالحظه

کم

متوسط

شديد

بسيار شديد

0/01-1
≤600
<0/65
7
کمتر از  3سال

1/01-1/50
280- 600
0/45 - 0/65
5،6
 3تا  4سال

1/51-2/50
150 - 280
0/2 -0/45
4
 5تا  6سال

2/51-3/5
75 - 150
0/05 - 0/2
2،3
 6تا  7سال

3/51-4
> 75
> 0/05
1
بيشتر از  7سال
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جدول  .2شاخصهاي معيار آب و تعيين امتياز در مدل IMDPA

کالس
شاخص

امتياز
افت ()cm/year
)µmhos/cm( EC
)µmhos/cm( SAR

کم

متوسط

شديد

بسيار شديد

1/00-1/50
>20
>750
>15

1/51-2/50
20-30
750-2250
15-26

2/51-3/5
30-50
2250-5000
26-32

3/51-4
<50
<5000
<32

جدول  .3توزيع فراواني کالسهاي شدت وضعيت فعلي بيابانزايي
طبقهبندي کيفي شدت بيابانزايي

عالمت

دامنه ارزش عددي

ناچيز و کم
متوسط
شديد
بسيار شديد

1
2
3
4

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

 نتايج
شکلهاي 1تا  4نشان دهندهنقشه شدت بيابهانزايهي
براساس معيهار اقلهيم ،شهکلههاي  5تها  8نقشهه شهدت

بيابانزايي براساس معيار آب و شکلهاي  9تها  12نقشهه
شدت بيابانزايي منطقه مورد مطالعهه براسهاس دو معيهار
آب و اقليم در  4دوره زماني ميباشد.
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جدول  .4نتايج حاصل از وزندهي شاخصها و کالس بيابانزايي معيار اقليم در  4دوره زماني
دوره زماني

شاخص ترانسو

کالس

شاخص بارش ساالنه

کالس

شاخص خشکسالي

کالس

1373-75
1375-81
1381-88
1388-90

3/63
3/63
3/63
3/81

بسيار شديد
بسيار شديد
بسيار شديد
بسيار شديد

2/76
2 /9
3/09
3/01

شديد
شديد
شديد
شديد

1/42
1/38
1/56
1/63

کم
کم
متوسط
متوسط

جدول  .5نتايج حاصل از وزندهي شاخصها و کالس بيابانزايي معيار آب در  4دوره زماني
دوره زماني

شاخص افت

کالس

شاخص هدايت الکتريکي

کالس

شاخص نسبت جذب سديم

کالس

1373-75
1375-81
1381-88
1388-90

2/51
3/36
2 /4
3/17

شديد
شديد
متوسط
شديد

1/97
2/56
3/16
3/11

متوسط
شديد
شديد
شديد

1/05
1/17
1/17
1/17

کم
کم
کم
کم

 بحث و نتيجهگيري
نتايج پژوهش نشان داد که منطقه از نظر وضعيت
بيابانزايي با استفاده از روش  ،IMDPAدر دوره زماني
 99/96 ،1373-75درصد از کل منطقه معادل 86657
هکتار ،در کالس بيابانزايي متوسط و  0/04درصد معادل
 31هکتار ،در کالس کم قرار گرفت .در دوره ،1375-81
وسعت کالس بيابازايي کم از منطقه حذف شده و بر
وسعت کالس متوسط افزوده شد .به گونهاي که کل
منطقه مورد مطالعاتي معادل  86688هکتار در کالس
بيابانزايي متوسط قرار گرفت .در دوره  ،1381-88از
وسعت کالس بيابانزايي متوسط کم شده و بر وسعت
کالس شديد افزوده شد ،به گونهاي که  6/1درصد از کل
منطقه معادل  5298هکتار در کالس بيابانزايي شديد
قرار گرفت و  93/9درصد از کل منطقه معادل 81390
هکتار ،در کالس متوسط قرار گرفت .در دوره ،1388-90
وسعت کالس بيابانزايي شديد به  0/28درصد (236
هکتار) رسيد و  99/72درصد از کل منطقه معادل
 86452هکتار ،در کالس متوسط قرار گرفت .با توجه به
نتايج به دست آمده در معيار اقليم ،شاخص خشکي
ترانسو بيشترين نقش را در بيابانزايي منطقه دارد که در
کالس بيابانزايي بسيار شديد قرار گرفت .شاخص بارش
ساالنه پس از شاخص خشکي ترانسو بيشترين نقش را در
بيابانزايي منطقه ايفا ميکند و شاخص خشکي کمترين

نقش را در بيابانزايي منطقه دارد .که البته با توجه به
نتايج ،شاخص خشکي در دو دورهي اول در کالس بيابان-
زايي کم بوده اما در دو دوره دوم کالس بيابانزايي
متوسط جايگزين شدهاست ،که روند بيابانزايي در آن
مشهود است .براي روشنتر شدن اين پژوهش ،در تحليلي
که بر چند مشخصه اقليمي ايستگاههاي سينوپتيک
استان سمنان در تابستان  90و مقايسهاي که با سال
گذشته و دربلندمدت انجام شد ،در تحليل آماري دماي
آن ،گرمسار به عنوان گرمترين ايستگاه سينوپتيک استان
سمنان با متوسط دماي 31/4درجه سانتيگراد معرفي
شد .درجه حرارت بسيار باال سبب تبخيروتعرق بسيار
باالي آب در اين دشت آبرفتي شده است و با توجه به اين
که در شاخص خشکي ترانسو از مشخصه تبخيروتعرق
استفاده ميشود ،بنابراين باالتر بودن نقش شاخص
خشکي ترانسو در معيار اقليم به لحاظ بيابانزايي ،در
مقايسه با شاخصهاي ديگر معيار اقليم کامأل منطقي
ميباشد .در معيار آّب ،شاخص افت آب زيرزميني
بيشترين نقش را در بيابانزايي منطقه داشته و شاخص
هدايت الکتريکي بعد از شاخص افت بيشترين تأثير را در
بيابازايي منطقه دارد .شاخص نسبت جذب سديم کمترين
نقش را در بيابانزايي منطقه داشتهاست .افت آب
زيرزميني دشت گرمسار در اثر چند عامل مهم اتفاق
افتادهاست .اولين و مهمترين دليل افزايش برداشت از آب
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رودخانه حبله رود در باالدست (شهرستانهاي فيروزکوه و
دماوند) اين منطقه را با بحران کمبود آب مواجه کرده-
است ،چرا که رودخانه حبلهرود تنها منبع مطمئن تأمين
آب دشت گرمسار محسوب ميشود ،بهدليل نوسانات آب
رودخانه حبلهرود در سالهاي گذشته ،کشاورزان اقدام به
حفر تعداد قابل توجهي چاه عميق و نيمه عميق کردهاند.
دومين دليل افزايش برداشت بيرويه از منابع آب
زيرزميني و چاههاي خود منطقه ميباشد .نبود تغذيه
مناسب اين سفرهها چه بهصورت طبيعي و يا غيرطبيعي،
ذخاير آبهاي زيرزميني دشت گرمسار را در وضعيت
نامناسبي قرار دادهاست .از مهمترين داليل باال بودن
شاخص هدايت الکتريکي در دشت گرمسار رودخانه
حبلهرود است .چنانکه اشاره شد دشت آبرفتي گرمسار در
پايين دست حوضه آبخيز حبله رود قرار گرفتهاست .اين
رودخانه که تنها منبع مطمئن تامين آب دشت گرمسار
محسوب ميشود ،در باالدست از کيفيت خوبي برخوردار
است ولي قبل از ورود به دشت گرمسار در فاصله بين
ايستگاههاي سيمين دشت تا بنکوه از سازندهاي شور
عبور ميکند و شاخههاي شوري نيز به آن ميپيوندد که
ميزان امالح آن افزايش و در نتيجه کيفيت آن بهشدت
کاهش مييابد .همچنين طي سالهاي اخير بهدليل
برداشت بيش از حد از چاههاي آب کشاورزي ،ضمن
پايين رفتن سطح آبهاي زيرزميني ،کيفيت آب آنها نيز
تغيير کرده و بر ميزان شوري و امالح آنها افزوده شده-
است ،که اين امر در کيفيت خا ،زراعي نيز تاثير گذار
بودهاست .با مقايسۀي دو دورهي  1373-75و 1388-90
روند شدت بيابانزايي منطقه را ميتوان بهصورت واضح
مشاهدهکرد .بهگونهاي که در دورهي  1373-75منطقه
در دو کالس متوسط و کم قرار داشته اما در دورهي -90
 1388کالس بيابانزايي کم به کلي از منطقه حذف شده
و عالوه بر کالس متوسط ،کالس بيابانزايي شديد وارد
منطقه شدهاست .براساس مطالعات انجام شده ،براي کل
دورهها معيار آب بيشترين تأثير را در شدت بيابانزايي
منطقه داشتهاست .همچنين دورهي  1388-90براي
وضعيت بالفعل بيابانزايي در نظر گرفته شد و از بين
شاخصهاي مطالعه شده در اين دوره ،سه شاخص

خشکي ترانسو ،افت آب زيرزميني و هدايت الکتريکي آب
به ترتيب با ارزش عددي  3/17 ،3/81و  3/11بيشترين
تاثير و سه شاخص نسبت جذب سديم ،شاخص
خشکسالي و شاخص بارش ساالنه به ترتيب با ارزش
عددي  3/09 1/63 ،1/17کمترين تاثير را در بيابانزايي
دارند .الزم به يادآوري است که در ساير پژوهشات انجام
گرفته در رابطه با تعيين شاخصها و معيارهاي مربوط به
هر منطقه و ارزيابي شدت بيابانزايي آنها در ايران از
جمله روش مدالوس در کاشان (خسروي ،)1383 ،ارزيابي
بيابانزايي دشت ورامين با تکيه بر مسائل آب و خا،
(زهتابيان و رفيعي ،)1384 ،سيستم هشدار اوليه بيابان-
زايي براساس دو فاکتور آب و اقليم در دشت کاشان با
استفاده از مدل ( IMDPAمسعودي ،)1389 ،ارائه مدل
پايش و سيستم هشدار اوليه بيابانزايي در دشت کاشان
(خسروي )1391 ،و مقايسه آنها با شرايط موجود نتايج
بسيار نزديک و مشابهي حاصل گشت .با توجه به اينکه
بيشتر روشهاي متداول در تعيين شدت بيابانزايي،
بسيار وقتگير بوده و نياز به عمليات صحرايي بسياري
دارد (خسروي ،)1383 ،استفاده از تکنيکهاي سنجش از
دور و سيستم اطالعات جغرافيايي ضمن کاهش
هزينههاي پرسنلي موجب افزايش سرعت و دقت در
برآورد نتايج حاصله ميشود (مخدوم و همکاران.)1390 ،
با توجه به تجزيه و تحليل انجام شده و نتايج بدست آمده
از ارزشيابي روش پيشنهادي در دشت گرمسار ،روش
پيشنهادي با در نظر گرفتن شاخصهاي مناسب و به
تعداد نسبتاً کافي در مناطق خشک و به علت سادگي و
مرحلهاي بودن آن ،روش وزن دادن به شاخصها ،استفاده
از سامانه اطالعات جغرافيايي در تلفيق نقشهها و استفاده
از ميانگين هندسي به جاي جمع يا ميانگين حسابي
( )ICD ،FAO-UNEPدر محاسبه شاخصها و نقشه
نهايي بيابانزايي روش بهنسبت دقيقي است و ميتواند در
مناطق مشابه مورد مطالعه ،براي تعيين شدت بيابانزايي
مورد استفاده قرار گيرد و در صورت لزوم شاخصها و
کالسهاي آن اصالح شود.

ارزيابي تأثير تغييرات زماني شرايط اقليمي و...

47

 منابع
 .1احمدي ،ح .)1375( .بررسي عوامل موثر در بيابانزايي .مجله جنگل و مرتع ،شماره .66-70 ،62
 .2احمدي ،ح و همکاران .)1383( .گزارش نهايي طرح تدوين شرح خدمات جامع و متولوژي تعيين معيارها و شاخصهاي ارزيابي
بيابانزايي در ايران ،دانشکده منابع طبيعي ،دانشگاه تهران.
 .3اختصاصي ،م.ر .و مهاجري ،س .)1374( .روش طبقهبندي نوع و شدت بيابانزايي اراضي در ايران ( ،)ICDمجموعه مقاالت دومين
همايش بررسي مناطق بياباني کشور ،کرمان.
 .4آذره ،ع .)1391( .بررسي شاخصهاي موثر آب و کاربري اراضي در تعيين شدت بيابانزايي براساس چارچوب ( DPSIRمطالعه
موردي :دشت گرمسار) .پاياننامه کارشناسي ارشد ،دانشکده منابع طبيعي ،دانشگاه تهران.
 .5خسروي ،ح .)1383( .کاربرد مدل مدالوس در بررسي بيابانزايي منطقه کاشان .پاياننامه کارشناسي ارشد ،دانشکده منابع طبيعي،
دانشگاه تهران.
 .6خسروي ،ح .)1391( .ارائه مدل پايش و سيستم هشدار اوليه بيابانزايي (مطالعه موردي :منطقه کاشان) .رساله دکتري ،دانشکده
منابع طبيعي ،دانشگاه تهران.
 .7ناطقي ،س ،.زهتابيان ،غ.ر .و احمدي ،ح .)1388( .ارزيابي شدت بيابانزايي دشت سگزي با بهرهگيري از مدل  .IMDPAنشريه
مرتع و آبخيزداري ،مجله منابع طبيعي ايران.419-430 ،)3( 62 ،
 .8زهتابيان ،غ.ر .و رفيعي ،ع ESAs .)1384( .روشي جديد براي ارزيابي و تهيه نقشه حساسيت مناطق به بيابانزايي .مجله بيابان8 ،
(.120-126 ،)1
 .9زهتابيان ،غ.ر ،.ملکيان ،آ .و خسروي ،ح .)1385( .معيارها و شاخصهاي موثر در بيابانزايي ايران .فصلنامه جنگل و مرتع ،شماره
.76-80 ،66
 .11زهتابيان ،غ.ر ،.احمدي ،ح .و آزادنيا ،ف .)1387( .بررسي معيارهاي آب و خا ،در بيابانزايي منطقه عينخوش دهلران (دشت
ابوغوير) .مجله پژوهش و سازندگي در منابع طبيعي ،شماره .163-169 ،81
 .11مخدوم ،م ،.درويش صفت ،ع.ا ،.جعفرزاده ،ه .و مخدوم ،ع.ر .)1390( .ارزيابي و برنامهريزي محيط زيست با سامانه اطالعات
جغرافيايي ( .)GISانتشارات دانشگاه تهران.
 .12مسعودي ،ر .)1389( .پايش بيابانزايي و ارائه سيستم هشدار بيابانزايي با استفاده از دو معيار اقليم و آب (مطالعه موردي :دشت
کاشان) .پاياننامه کارشناسي ارشد ،دانشکده منابع طبيعي ،دانشگاه تهران.
13. Ali, R. R., Baroudy, E.l.m. (2008). Use of GIS in Mapping the Environmental Sensitivity to
Desertification in Wadi El Natrun Depression, Egypt. Australian Journal of Basic and Applied Sciences,
Vol 2, Issue 1, pp.157-164.
14. Giordano, L., Giordano, F., Grauso, S., Lannetta, M., Scicortino, M., Bonnati, G., & Borfecchia. F.
(2002). Desertification vulnerability in Sicily. Proc. Of the 2nd Int. Conf. On New Trend in Water and
Environmental Engineering for Safety and Life: Eco-compatible solutions for Aquatic Environmental,
Capri, Italy.
15. Lavado Conntador, J.F., Schnabel, S., Mezo Gutierrez, A.G., & Pulido. F. M. (2008). Mapping
Sensitivity to land degradation Extremadura. SW Spain. Vol 1, Issue 1, pp. 25-41.
16. LDAs conference. (2002). Land degradation assessment in dry lands- LADA project, Report of email
conference, Oct-Nov2002. http://www.fao.org/landandwater/agll/lada/emailconf.stm.

No. 2, Autumn & Winter 2013, pp 39-48

Desert Management
www.isadmc.ir

Iranian Scientific Association of Desert
Management and Control

The Impact Assessment of Temporal Variation of Climatological and Groundwater
Condition on Desertification Intensity in Garmsar Plain
S.M. Tabatabaeefar*1, Gh. R. Zehtabian2, M. Rahimi3, H. Khosravi4and Sh. Nikoo3

1. MSc Student, Semnan University, Iran
2. Professor, University of Tehran, Iran
3. Assistant Professor, Semnan University, Iran
4. Assistant Professor, University of Tehran, Iran
* Corresponding Author: m.tabatabaei@alumni.ut.ac.ir
Received: 2013.04.22

Accepted: 2013.09.09

Abstract
Desertification consists of land degradation in arid, semi-arid and dry sub-humid areas induced by climate change and
human activities. For evaluation and mapping of desertification many research have been conducted leading to regional
and local models. In this research, among different existing methods, IMDPA model was selected and desertification
intensity of Garmsar plain was evaluated based on 2 criteria and 6 indices including: climate (precipitation, drought and
aridity index) and water (groundwater table depletion, electrical conductivity, sodium absorption ratio) over four
periods; 1995-1997, 1997-2003, 2003-2009 and 2010-2012. Each criterion was assessed based on the selected indices
resulted in qualitative mapping of each criterion based on geometric average of the indices. Finally, desertification map
of the region was extracted using geometric average of criteria for each period. Thematic databases, with a 1:50000
scale resolutions were integrated and elaborated in ArcGIS9.3. The results showed that during the periods, four indices
including groundwater table depletion, electrical conductivity, aridity index and precipitation index have the most
significant effects on desertification with the values of 3.81, 3.17, 3.11 and 3.09, respectively. Also two indices
including Sodium absorption ratio and drought have the least effect on desertification with the values of 1.17, 1.63 of
the Plain, respectively. Also, analysis of desertification criteria in Garmsar region showed that among studied criteria,
water criteria have had the most effect on land degradation and desertification since 1994.
Keywords: Desertification intensity; Water and climate criteria; Index; IMDPA; Garmsar.

