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راهنماي نگارش مقاله براي چاپ در نشریه علمي مدیریت بيابان
انجمن علمي مدیریت و كنترل مناطق بياباني ایران
رعايت شیوهنامه زير در نگارش مقالههايي كه براي چاپ به نشريه مديريت بیابان ارسال ميگردد ضروري است.
 -1نوع مقاله
مقالههاي پژوهشي اصیل ،داراي نوآوري و حاصل كار پژوهشي نويسنده يا نويسندگان مرتبط در يکي از زمینههاي تحقیقاتي زير كه به زبان فارسي نوشته شده
و براي نخستین بار منتشر ميشوند ،جهت چاپ مورد بررسي هیأت تحريريه نشريه قرار خواهد گرفت:
•

اكوسيستم مناطق بياباني

•

تخریب سرزمين ،بيابانزایي

•

ارزیابي بيابان زایي

•

مدیریت آب در مناطق بياباني

•

پایش بيابان زایي

•

تغيير اقليم و اثرات آن در بيابان زایي

•

روشهاي نوین بيابانزدایي

•

ژئومرفولوژي بيابان

•

پوشش گياهي و كشاورزي در مناطق بياباني

•

فرسایش بادي و ریزگردها

 مقاله ارسال شده به اين نشريه نبايد در نشريه ديگري چاپ يا همزمان براي سايرنشريهها ارسال شده باشد.● مشخصات بخشهاي مختلف مقاله:
 (1برگ شناسه (معرفي نویسنده یا نویسندگان) :شامل نام ،نام خانوادگي ،مرتبه علمي و نشاني كامل محل كار و شماره تلفن هاي ثابت و همراه نويسنده
(گان) است كه به فارسي و التین نوشته شده و به همراه نشاني پست الکترونیك نويسندۀ مسئول به همراه مرتبه علمي و محل خدمت نويسنده (گان) در فايل
جداگانهاي ارائه ميشود  .در اين فايل عنوان مقاله به فارسي و ترجمه انگلیسي آن نیز قید گردد.
 (2عنوان مقاله :عنوان بايد كوتاه و جامع بوده و از  15واژه تجاوز نکند و مفهوم اصلي پژوهش را نشان دهد .عنوان در ابتدا و وسط صفحۀ اول درج ميشود.
 (3چكيده :چکیده بايد مجموعۀ فشرده و گويايي از مقاله با تأكید بر تشريح مسئله ،روش كار و نتايج مهم و ارزيابي آنها بوده و از  300واژه بیشتر نباشد .از به
كار بردن نامهاي خالصه شده ،ارائه منبع ،فرمول ،جدول و شکل در چکیده خودداري شود.
 (4واژگان كليدي :حداكثر  6كلمه به ترتیب اولويت آورده شود و با "؛" از هم جدا گردند و معادل خارجي آن ها نیز در زير چکیده انگلیسي مقاله و به همان
ترتیب درج شود .بهمنظور بیشتر ديده شدن مقاله در جستجوهاي رايانهاي ،اين كلمات نبايد در عنوان مقاله تکرار شوند.
 (5مقدمه :شامل طرح مسئله ،شرح موضوع ،اهمیت ،فرضیهها ،مرور پژوهشهاي انجام شده و هدف از پژوهش است.
 (6مواد و روشها :شامل مواد و وسايل به كار رفته ،شرح كامل روشهاي آزمايش و چگونگي اجراي پژوهش ،مشخصات منطقۀ مورد مطالعه ،طرح آماري و
روشهاي ارزيابي است .از هر گونه كلي گويي در اين بخش بايد پرهیز شود.
 (7نتایج :همه نتايج كیفي و كمي به دست آمده و توضیحات الزم در اين قسمت ارائه مي گردد .نتايج حاصل با تحقیقات قبلي مقايسه شده ،در صورت نیاز
ميتوان موضوعات را طبقهبندي و براي ارا ئه نتايج از جدول ،منحني ،نمودار و يا تصاوير استفاده نمود.
 (8بحث و نتيجهگيري :در برگیرنده جمعبندي خالصه نتايج با توجه به هدف بررسي بوده و دست آوردها با توجه به يافتههاي ساير پژوهشها ،تجزيه و تحلیل شده
و دربارۀ آن ها بحث و نتیجهگیري صورت مي گیرد .نگارنده (گان) در اين قسمت ميتوانند توصیهها و پیشنهادهاي الزم جهت انجام بررسيهاي بعدي را نیز ارائه كند.
نگارنده (گان) ميتوانند بخش بحث را همراه با نتايج تدوين نموده و عنوان "نتايج و بحث" را انتخاب نمايند .در اين صورت بخش نتیجه گیري مقاله با عنوان "نتیجه
گیري" به صورت كوتاه و فقط نتیجه گیري از نتايج پژوهش ،تدوين مي گردد.
 (9سپاسگزاري :در اين قسمت از تأمین كنندگان بودجه و امکانات و اشخاص ديگر بجز نگارندگان ،كه در انجام تحقیق كمك كردهاند ،سپاسگزاري ميشود كه
اختیاري است.
یادآوري بسيار مهم :سرقت ادبي يك عمل غیر علمي و ناشايست و غیرقابل پذيرش براي اين نشريه بهشمار ميرود .جهت جلوگیري از رخ دادن اين پديده
زشت ،در موقع خالصه كردن كار ديگران و ارائه آن ،الزم است يادداشت برداري با استفاده از كلمهها و واژهها به زبان خود نويسنده صورت گیرد و از بهكار بردن
عین جمالت ديگران حتي با درج مآخذ آن ،به طور جد خودداري گردد.
 (10منابع:
الف) منابع داخل متن:
منابع داخل متن فقط با ذكر شماره رديف مقاله در لیست منابع انجام ميگیرد كه در داخل پرانتز بايد يادداشت شود.
تأكید مجله بر عدم استفاده از نام مؤلفین يا پديدآورندگا ن منابع در اول جمالت است .لذا در متن از ذكر نام نويسندگان منابع خودداري شود .جمالت با افعال
مجهول نوشته شوند تا نیازي به ذكر نام نويسنده نباشد .در صورت الزام فقط در يك يا حداكثر دو مورد در مقاله استفاده از نام نويسندگان بهصورت نام نويسنده و
ذكر فقط سال انتشار آن به شکلي كه در لیست منابع ذكر شده ،در داخل پرانتز بالمانع است و در آخر همان جمله يا مطلب هم شماره همان رفرنس در داخل
پرانتز ذكر گردد .اگر تعداد نويسندگان بیشتر از دو نفر باشند ،بعد از نام نويسنده اول از " "et al.استفاده شود.
در هر مقاله ميتوان از يك پايان نامه كارشناسي ارشد بهعنوان منبع بهره جست.
ب) منابع انتهاي متن:
لیست منابع در آخر مقاله بايد به انگلیسي تدوين گردد و مقالههاي فارسي هم طبق يادداشت هاي خود منبع به انگلیسي نوشته شوند .لذا منابع فارسي و انگلیسي
بهترتیب نام خانوادگي نفر اول در يك لیست تدوين گردد  .از ترجمه آزاد عنوان مقاله و ديگر مشخصات نگارندگان و نام نشريه خودداري نمايید تا از اتالف وقت
براي اصالح مجدد آن جلوگیري شود .تمامي منابع بهترتیب حرف ابتداي نام خانوادگي نويسنده اول يا در صورتي كه فاقد نگارنده باشد نام سازمان مربوطه ،در

فهرست منابع مورد استفاده قرار گیرد .منابع به صورت پیوسته شمارهگذاري و همین شماره در متن براي رفرنس دادن استفاده شود.
در تنظیم فهرست منابع مورد استفاده از آوردن واژگان به صورت مخفف مانند " "Jبه جاي  Journalيا U ،و يا  Univبه جاي  Universityو  ...پرهیز شود.
چنانچه از يك نگارنده چند منبع مورد استفاده قرار گیرد ،ترتیب ارائه آنها بر حسب سال انتشار از قديم به جديد است ،الزم بهذكر است در صورتيكه مقاالت
منفرد و مشترك از يك نگارنده وجود دارد ،ابتدا مقاالت منفرد و سپس بقیه آنها بهترتیب حروف الفباي نام نگارندگان بعدي مرتب گردد.
از بهكارگیري عبارت " "et al.در لیست مقاالت به جاي نام نويسندگان مقاله خودداري شود و اسامي تمامي نويسندگان بهترتیب ذكر شده در منبع مورد نظر
آورده شده و نام كامل خانوادگي و حرف اول نام نويسندگان با ويرگول و قبل از نام آخرين نويسنده با & از يکديگر تفکیك گردند.
سالهاي شمسي تمام منابع فارسي مورد استفاده در مقاله به صورت سال میالدي ارائه گردد.
در مورد منابعي كه فارسي است ،بهمنظور آگاهي خواننده عبارت " "in Farsiدر انتهاي منبع قبل از نقطه پاياني و در داخل پرانتز آورده شود.
روش ارجاع منابع مختلف:
✓

كتاب تألیفي:

✓

كتاب ترجمه شده:

Author, A. A., & Author, B. B. (Year). Title of book. Location: Publisher.

Author, A. A., & Author, B. B. (The translation Year). Title of book. Translator, A. A., Location: Translation Publisher.
✓

مقاله:

✓

پايان نامه:

✓

منابع اينترنت:

Author, A. A., Author, B. B., & Author. C. C. (Year). Title of article. Title of Journal, volume (Issue), page-numbers.

Author, A. A. (Year). Title of Thesis. Degree, University: Placed Published.
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NCAA Committee on Sportsmanship and Ethical Conduct. (2012). Operations plan: Strategic planning and budgeting for the 2012 and
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نكته :رعایت اصول تایپي در استفاده از نقطه ،كاما و فاصله بين كاراكترها و غيره داراي اهميت است و باید با دقت رعایت گردد.
 كنترل شود كه كلیه منابع استفاده شده در متن مقاله ،در لیست منابع ذكر شده باشند و يا منابع ذكر شده در لیست منابع در متن بهعنوان رفرنس استفادهشوند.
 -11برگ چكيده به التين:
چکیده مقاله به زبان انگلیسي به همراه برگردان كامل عنوان و كلمات كلیدي در يك فايل بدون مشخصات نام و محل كار يا دانشگاه نگارندگان ارسال گردد.
● شيوۀ نگارش:
نرم افزارWord2003

مقاله روي صفحه  A4با حاشیههاي باال و پايین  20میلیمتر و راست و چپ  20میلیمتر با قلم نازنین بولد ) (B Nazaninفونت  ،11در قالب
تايپ گردد .فاصله بین خطوط به صورت يك فاصلهاي ) (Single spaceانتخاب گردد .تعداد صفحههاي مقاله با در نظر گرفتن جدولها ،شکلها ،نتايج ،فهرست
منابع نبايد از  16صفحه بیشتر باشد .از به كار بردن كلمات انگلیسي كه معادل آنها در فارسي موجود است ،در داخل متن اجتناب شود و در صورت لزوم واژه
انگلیسي در پاورقي با ذكر شماره تايپ شود .سطر اول هر پاراگراف به میزان  0/5سانتیمتر فرورفتگي داشته باشد.
نوع و اندازه قلمها ،طبق جدول زير رعايت شود.
عنوان فارسي مقاله
عنوان التین مقاله
اسامي فارسي نويسندگان
اسامي التین نويسندگان
عناوين فرعي متن فارسي
متن چکیده فارسي
متن چکیده التین
پاورقي فارسي
پاورقي التین

B Nazanin 14-Bold
Times New Roman 13-Bold
B Nazanin 11
Times New Roman 10-Bold
B Nazanin 13- Bold
B Nazanin 11
Times New Roman 10
B Nazanin 10
Times New Roman 9

واژگان كلیدي فارسي
واژگان كلیدي التین
متن فارسي
واژگان التین داخل متن
عنوان جدولها و شکل
متن جداول
منابع التین
منابع فارسي
نامهاي علمي

B Nazanin 12
Times New Roman 10
B Nazanin 13
Times New Roman 11
B Nazanin 11 -Bold
B Nazanin 10
Times New Roman 11
B Nazanin 12
Times New Roman 12- Italic

جدول ،شکلها ،نتايج را خیلي دقیقتر و واضحتر از متن نمايش ميدهند .اطالعات ارائه شده در جدولها نبايد به صورت منحني و يا به شکل ديگري در مقاله
تکرار شوند .شماره و عنوان جدول در باالي جدول ذكر گردد .هر ستون جدول بايد داراي عنوان و واحد مربوط به خود باشد .چنانچه تمام ارقام جدول داراي
واحد يکسان باشد ،ميتوان واحد را در عنوان جدول ذ كر نمود .توضیحات عنوان و متن جدول به صورت زيرنويس ارائه گردد .نتايج بررسيهاي آماري بايد به يکي
از روش هاي علمي در جدول منعکس شود .جدول تنها در محیط  Wordطراحي و از ايجاد ارتباط يا  Linkنمودارها با ديگر فايلها خودداري شود.
شکلهاي هر مقاله شامل منحني ،نمو دار ،عکس و نقشه بوده و همه به طور يکسان به عنوان شکل شمارهگذاري شوند .شکلها بايد به صورت سیاه و سفید و با
كیفیت باال باشد .عنوان هر شکل در پايین آن درج گردد .عکس ها بايد واضح ،مطالب آنها خوانا و داراي مقیاس باشند .در تهیه نقشهها به جاي رنگ از عالمت
"نماد" استفاده گردد .ذكر مأخذ عکسها يا شکلهاي اقتباس شده كه از منابع ديگر ،الزامي است .فايلهاي اصلي شکلها با فرمت  Excel, JPEG, Tiffيا PDF

جهت چاپ نهايي به نشريه ارسال گردد .شکلها و جداول مطابق نمونه بدون كادر تنظیم شود.
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شکل  .1نمونه فرمت شکلهاي مورد نظر مجله مديريت بیابان
● جداول بايستي بدون خطوط عمودي و به صورت نمونه ذيل تهیه گردند .جدول ها را شماره گذاري كرده و شماره را در اول عنوان قید و در متن رفرنس دهید.
جدول  .1نمونه جدول مورد نظر مجله مديريت بیابان
نام ايستگاه

طول جغرافیايي

عرض جغرافیايي

ارتفاع از سطح دريا )(m

يزد
بندر عباس
بندر انزلي
اهواز
شهركرد

´54° 24
´56° 22
´49° 28
´48° 40
´50° 51

31° 54
´27° 13
´37° 28
´31° 20
´32° 20

1230
10
-26/3
22/5
2061/4

● معادالت بايد به ترتیب از ابتدا تا انتها شمارهگذاري شده و در متن مقاله قبل از معادله رفرنس داده شوند .شماره معادالت بايد در انتهاي سمت راست و در امتداد سطر
حاوي معادالت در داخل پرانتز قید شود .مثال:
E = m. c
()1
● كلیه عاملهاي دو طرف عالمت مساوي در ذيل معادالت با ذكر واحد آن معرفي شوند.
● واحدهاي استفاده شده در متن مقاله بايد در سیستم متريك ) (SIباشد.
● مقاالت بايستي با نرم افزار  Word 2003ارسال و از انجام هرگونه تنظیمات اضافي در فايل خودداري شود.
● رعايت نیم فاصله در كلمات تركیبي و جمع مانند بیابانزايي ،بیابانها ،اندازهگیري ،شدهاند ،ميشود ،ميتوان و  ...ضروري است.
● نقطه و ويرگول بدون هیچ فاصلهاي در انتهاي كلمات قرار گرفته ،اما بین آنها و كلمه بعدي يك فاصله نیاز است.
● شماره پاورقيها در هر صفحه بايد به صورت مجزا از ديگر صفحهها آيند.
در روش نوين نگارش از پرانتز استفاده نميشود و مطلب مستقیماً در متن بیان ميگردد .از نوشتن مطلب در پاورقي و نیز در داخل پرانتز خودداري نمايید.
مقاله در فرمت تك ستوني تدوين و ارسال شود و از تدوين آن در دو ستون خودداري گردد.
2

● عدم رعایت شيوه نامه فوق موجب تأخير در پذیرش و رفت و برگشتهاي مكرر و زمانبر مقاله خواهد شد.
● مقاله ارسالي به دفتر نشريه پس از طي مراحل داوري مسترد نميشود.
● هیأت تحريريه در رد و ويرايش مقاالت مجاز است.
● مسئولیت صحت مطالب به عهده نويسندگان است.
● مجله مديريت بیابان به صورت سیاه و سفید چاپ خواهد شد .لذا از ارائه شکل و نمودار رنگي خودداري شود.
● فایل هاي ارسالي شامل:
 )1متن اصلي مقاله بدون اسامي نويسندگان با فرمت Word 2003
 )2يك صفحه شامل عنوان فارسي و انگلیسي مقاله به همراه اسامي ،سمت و آدرس نويسندگان و نويسنده مسئول
 )3فرم تعارض منافع و تعهدنامه امضا شده توسط تمامي نويسندگان
ارسال اين تعهدنامه براي آغاز بررسي اولیه الزامي است و در صورت عدم بارگذاري تعهدنامه به همراه مقاله ،مقاله ارسالي بررسي نخواهد شد.

ارسال تعهدنامه مبني بر  )1عدم چاپ مقاله ارسالي به هر شكل در گذشته )2 ،عدم ارسال مقاله به دیگر نشریهها تا تعيين تكليف در این نشریه و
 )3اطالع تمامي نویسندگان از ارسال مقاله به دفتر نشریه الزامي است.
فایل هاي مذكور بایستي در سامانه نشریه به آدرس  www.jdmal.irدر بخش ارسال مقاله ثبت گردد.
نشاني پستي دفتر مجله مدیریت بيابان  :يزد ،دانشگاه يزد ،پژوهشکده مناطق خشك و بیاباني ،انجمن علمي مديريت و كنترل مناطق بیاباني ايران كدپستي:
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تلفكس035-38210698 :
رايانامهjdm.isadmc@yahoo.com :
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Abstract
Desertification, as a complex process, is a serious threat to the environment in many parts of the
world, especially in arid regions. With accurate knowledge of the factors influencing the spread of
desertification and appropriate management strategies, the impacts of this process can be controlled
or reduced. The aim of the current study was to identify and assess indicators and indices of
desertification for the assessment and mapping of sensitive areas of the Kavir-e-Namak basin in
Khorasan Razavi province, to desertification. In this study, an assessment model of sensitive areas
to desertification (ESAs or MEDALUS), available data based on field studies in 2021, was used. At
first, five criteria including soil, climate, vegetation, erosion and human activities were identified as
the main criteria for desertification. Then, on the basis of the opinions of over 40 natural resource
experts, the indices of each criterion were classified, weighted and assessed. The quality of each
criterion was determined by the calculation of the geometric average of the indices. Finally, the map
of areas sensitive to desertification in the study area was produced using GIS. The identification of
management strategies was conducted using the Delphi approach and distributing a two-cycle
questionnaire based on scenario planning and future studies. The results showed that among the
criteria for desertification in the study area, climatic criteria, human activities, soil and erosion with
values of 1.54, 1.53, 1.51 and 1.50, respectively, are the most important criteria followed by the
vegetation criterion with a value of 1.45 as a next effective criterion of desertification. Results
indicate that 12% of the study area are in the fragile class, and approximately 88% in the moderate
to severe critical class. Based on scenario planning and method of futures studies, the best and worst
scenarios in four different categories including adaptive management and organizational cohesion,
economic and social empowerment of local communities, educational development, culture and
advertising, and participatory implementation of natural resource projects as comprehensive
management strategies were developed.
Keywords: Desertification indicators; Questionnaire; Delphi method; Human activities; Scenario
planning
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ارزیابی حساسیت اراضی به بیابانزایی با بهرهگیری از مدل  ESAsو اولویّتبندی راهبردهای مدیریتی
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چکیده
بیابانزایی فرآیندی پیچیده و تهدید جدی محیطزیستی در بسیاری از مناطق به ویژه مناطق خشک جهان است .با شناخت دقیق
عوامل مؤثر در گسترش بیابانزایی و ارائه راهبرهای مدیریتی مناسب ،امکان کاهش و یا مهار این پدیده ،فراهم می شود .پژوهش
حاضر با هدف ارزیابی معیارها و شاخصهای مهم و پهنهبندی حساسیت اراضی به بیابانزایی در حوضة کویر نمکِ استان خراسان
رضوی و ارائه راهبردهای مدیریتی مقابله با بیابانزایی انجام شد .در این پژوهش از مدل ارزیابی حساسیت اراضی به بیابان زایی)
 ،(ESAsدادههای موجود و مبتنی بر برداشت میدانی و واقعیتهای زمینی در سال  1400استفاده شد .درآغاز پنج معیار خاك،
اقلیم ،پوشش گیاهی ،فرسایش و فعالیتهای انسانی به عنوان معیارهای اصلی بیابانزایی منطقه شناسایی و سپس برپایة نظر
کارشناسی بیش از  40متخصص منابع طبیعی ،شاخصهای هر معیار طبقهبندی ،وزندهی و ارزشگذاری شد .با محاسبة میانگین
هندسی شاخصها ،کیفیت هر معیار تعیین و در آخر نقشه پهنهبندی حساسیت اراضی به بیابانزایی در سامانة اطالعات جغرافیایی
بهدست آمد .تعیین راهبردهای مدیریتی با بهرهگیری از روش دلفی و با توزیع پرسشنامه در دو مرحله و براساس برنامهریزی سناریو
و آینده پژوهی انجام شد .نتایج نشان داد از میان معیارهای بیابانزایی منطقه ،اقلیم ،فعالیتهای انسانی ،خاك و فرسایش به ترتیب
با ارزش  1/51 ،1/53 ،1/54و  1/50مهمترین معیارها و پوشش گیاهی با ارزش  1/45به عنوان معیار بعدی موثر در بیابانزایی
میباشد .بر اساس نتایج %12 ،از مساحت منطقه در کالس شکننده و حدود  %88نیز در کالسهای بحرانی متوسط تا شدید قرار
دارد .براساس برنامه ریزی سناریو و روش آینده پژوهی ،بهترین و بدترین سناریوها در چهار دسته مختلف محیطی و طبیعی همچون
اعمال مدیریت تطبیقی و انسجام سازمانی ،توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی ،توسعه آموزش ،فرهنگ سازی و تبلیغات،
طرحهای مشارکتی منابع طبیعی ،به عنوان راهبردهای مدیریتی جامعنگر تدوین شد.

واژگان کلیدی :شاخصهای بیابانزایی؛ پرسشنامه؛ دلفی؛ فعالیّتهای انسانی؛ برنامهریزی سناریو
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◼ مقدمه
بیابانزایی یکی از پیچیدهترین تهدیدهای محیطزیست
با تأثیرهای منفی اجتماعی-اقتصادی است .از اینرو درك
ویژگیهای فضایی -زمانی این فرآیند با پایش و ارزیابی
معیارها و شاخصهای مهّم ،به سختی امکانپذیر است (.)2
براساس تعریف کنوانسیون مقابله با بیابانزایی سازمان
ملل ،بیابانزایی عبارت است از تخریب سرزمین در اراضی
خشک ،نیمه خشک و خشک جنب مرطوب که بدلیل
عوامل گوناگونی همچون تغییرات اقلیمی و فعالیتهای
انسانی صورت میگیرد ( )35و به دلیل سوء مدیریت زمین،
به آرامی توسعه مییابد ( .)36در حال حاضر بیابانزایی یک
چهارم اراضی کره زمین را تحت تاثیر قرار داده است (،35
 ،)37بهطوریکه بیش از یک میلیارد هکتار از اراضی آفریقا
تحت تأثیر شدید بیابانزایی است ( .)36عاملهای متعددی
به مانند ماشه 1یا پیشران ،در بروز پدیده بیابانزایی عمل
میکنند که میتوان به توسعة خشکی و استمرار
خشکسالی ،فرسایش خاك ،تخریب پوشش گیاهی در اثر
چرای مفرط ،فعالیّتهای معدنی ،رشد جمعیّت ،فقر و
سیاستهای نظامهای تحقیقاتی توسعه کشاورزی و محیط
زیست اشاره کرد ( .)13 ،4 ،3شخمزدن اراضی ،شیوههای
نامناسب کشاورزی ،همراه با جنگلزدایی و چرای بیش از
حد دام ،دالیل اصلی بیابانزایی ناشی از فعالیّتهای انسان
است ( .)26این عوامل باعث ایجاد یک سری اثرات نامطلوب
در خدمات بومسازگان مانند از دست دادن مواد مغذی،
کاهش ذخیره کربن ،کاهش تنوع زیستی ،کاهش پایداری
خاك و در آخر کاهش امنیّت غذایی میشوند ( .)25این
نگاه و نتیجهگیری در سایر مطالعات انجام شده در ارتباط
با ارزیابی بیابانزایی مورد تاکید بسیاری از دانشمندان و
محققین بوده است ( .)17 ،16 ،6امروزه بیابانزایی به
عنوان چالش مهمی است که بسیاری از کشورهای جهان
بخصوص کشورهای در حال توسعه و حتی پیشرفته
همچون برخی از کشورهای اتحادیه اروپا را تحت تاثیر

قرارداده است ( .)36نتیجه فرآیند بیابانزایی از بین رفتن
منابع تجدید شونده در بیشتر کشورهای جهان است (،12
 .)22براساس گزارشات بینالمللی بیش از  785میلیون نفر
انسان ساکن مناطق خشک ،معادل  17/7درصد جمعیت
کل جهان ،تحت تاثیر مستقیم و غیر مستقیم اثرات
بیابانزایی میباشند .بهطوریکه ،هرساله دست کم شش
میلیون هکتار زمین به گسترة  4میلیارد هکتاری بیابانهای
جهان اضافه میشود و ساالنه خسرتهایی بالغ بر 42
میلیارد دالر به همراه دارد (.)36
بنابر نظر کنوانسیون جهانی مقابله با بیابانزایی،2
شناسایی شاخصها و معیارهای اصلی بیابانزایی ،مدیریت و
مقابله با این پدیده را تسهیل مینماید .عالوه برآن برای هدف
ارزیابی بیابانزایی و تخریب سرزمین ،مدلها ،معیارها و
شاخصهای متعدد و با رویکردهای مختلف وجود دارد (،7
 .)18بررسیهاو پژوهشهای صورت گرفته نشان داد که
روشهای مختلفی برای ارزیابی شدت بیابانزایی در ابعاد
جهانی و منطقهای وجود دارد که هر کدام دارای مزایا و
معایبی نسبت به یکدیگر بوده که متناسب با شرایط منطقه
مورد مطالعه مورد استفاده قرار میگیرند .نخستین اقدامی
که در زمینه ارزیابی و نقشهبندی بیابانزایی با هدف درك
مسائل این پدیده پیچیده ضرورت گرفت ،تهیه نقشه جهانی
بیابانزایی بود که توسط فائو ،3یونسکو 4و سازمان
هواشناسی جهانی در سال  1977میالدی انجام پذیرفته
است ( .)1از روشهای مهّم جهانی میتوان به روش
فائو/یونپ ،مدالوس( 5یا مدل تهیه نقشه حساس به
بیابانزایی در منطقه مدیترانه) ،آسود( 6روش ارزیابی تخریب
خاك در آسیا) ،گالسود ،الدا( 7ارزیابی تخریب زمین در
مناطق خشک) و روش ترکمنستان اشاره نمود .در ایران نیز
میتوان به مدل طبقهبندی نوع و شدت بیابانزایی
( ،8)1374روش طبقهبندی بسط یافته (اصالح شده)
بیابانزایی ( ،9)1382و روش  )1385( IMDPA10اشاره کرد
( .)15 ،1عالوه بر روشهای اشاره شده ،برخی از مدلهای

1Trigger
2UNCCD, The United Nations Convention to Combat
Desertification
3 FAO, Food and Agriculture Organization
4 UNESCO
5 Mediterranean desertification and land use

6 Soil Degradation in South and Southeast Asia
)7 Land Degradation Assessment in Drylands (LADA
8 Iranian Classification of Desertification
9 Modified Iranian Classification of Desertification
10 Iranian
Model
of
Desertification
Potential
)Assessment (IMDPA
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دیگر نیز توسط محققان ایرانی در نقاط مختلف ایران مورد
استفاده قرار گرفته است که از این میان میتوان روش مدل
تاکسنومی عددی توسعه یافته ،1مدل آسیبپذیری
محیطی ،2روش تحلیل مولفههای اصلی 3و روش آنتروپی
شانون )31 ،29( 4را نام برد .از آنجا که فرآیند بیابانزایی
نتیجه تعامل و همگرایی عاملهای مختلف انسانی و طبیعی
است ،لذا ،انتخاب روش پهنهبندی مناسب برای شدت و
خطر بیابانزایی که باخطای کمتر ،دقت و ضریب اطمینان
زیاد همراه است و مناسب با شرایط محیطی منطقه مورد
مطالعه باشد ،نتایج قابل قبولی را برای برنامهریزی و مدیریت
مقابله با پدیده مخرب بیابانزایی در مقیاس محلی ،فراهم
خواهد نمود .به عنوان یک روش مناسب برای ارزیابی شدت
و پهنه بندی اراضی حساس به بیابانزایی در مناطقی با اقلیم
مدیترانهای میتوان به روش  ESAs5اشاره نمود .این روش
در بسیاری از کشورهای جهان و از جمله ایران ،برای ارزیابی
حساسیت محیطزیستی اراضی به بیابانزایی استفاده شده
است ( ،)33 ،32 ،15 ،12که با توجه به نتایج حاصله،
میتوان از این مدل عالوه بر پهنهبندی حساسیت اراضی به
بیابانزایی ،در برنامهریزی سناریو و ارائه راهبردهای مدیریت
سرزمین نیز بهرهبرداری نمود .نتایج بدست آمده بیانگر
مناسب بودن مدل  ESAsجهت ارزیابی شدت و پهنه بندی
اراضی حساس به بیابانزایی بوده است .در سایر کشورها با
اقلیم مشابه نیز نتایج یکسانی بدست آمده است .بطوریکه،
برای ارزیابی شدت بیابانزایی در کشورهای حوزه مدیترانه
و پهنهبندی اراضی حساس به بیابانزایی در سه نقطه
مختلف جغرافیایی در کشور یونان در جزیره لس وس،6
کشور ایتالیا در حوضه اگری در باسیلیکاتا 7و در کشور
پرتغال در منطقه آلنتیگو 8اجرا و نتایج آن به کمیسیون اروپا
ارائه گردید ( .)21 ،20نتایج بررسیهای انجام شده تحت
عنوان روش و مدل پهنهبندی اراضی حساس به بیابانزایی
در سال  1999منتشر شد.

هرچند مدیریت بومنظامهای (اکوسیستم) پیچیده
همچون بیابان و فرآیندها و سازوکارهای پیچیدهتر مانند
بیابانزایی کار دشواری است ( .)3،1به نحویکه با بهرهگیری
از خِرد جمعی و تجربه افراد متخصص ،میتوان تا حدی بر
این مشکل فائق آمد .به نحویکه ،انتخاب بهترین راهبردهای
مقابله با بیابانزایی بر اساس معیارهای مؤثر ،تأثیر بهسزایی
در تصمیمسازی مدیران و کارشناسان مناطق بیابانی
خواهد داشت ( .)5 ،4سناریوهای توسعه در آینده نشان
میدهد اگر با فرآیند بیابانزایی و تخریب سرزمین به شکل
منطقی برخورد نگردد و این فرآیندها تا حد امکان کنترل
نگردد؛ توسعه ،احتماالً رفاه مردمان مناطق خشک را با
تهدید روبرو میکند؛ بنابراین ،بیابانزایی یکی از مهّمترین
چالشهای محیط زیستی و مانع عمدهای برای رفع نیازهای
اساسی بشر در مناطق خشک خواهد بود (.)36
در خصوص ارائه راهبردهای مدیریتی مقابله با
بیابانزایی ،کاهش و کنترل اثرات محیطی و انسانی آن،
روشهای مختلفی وجود دارد که عمدتاً مبتنی بر روشهای
تصمیمگیری چند معیاره میباشند .از این میان میتوان به
روش الکتره (حذف و انتخاب سازگار با واقعیت) ،9تحلیل
سلسله مراتبی ،10روش پرومته (ساختاریافته رتبهبندی
ترجیحی برای غنی سازی ارزیابیها) ،11روش تکنیک
اولویتبندی ترجیحی براساس تشابه به پاسخهای ایدهآل،12
روش تکنیک اولویت بندی ترجیحی براساس تشابه به
پاسخهای ایدهآل فازی ،13فرآیند تحلیل شبکه ،14مدل
رتبهبندی برناردو 15و غیره اشاره نمود ( ،)30 ،4که عمدتاً
براساس نظرات جامعه متخصص و خبره انجام میشوند .لذا،
استفاده از روشهایی که بتواند راه حلهای مناسبی را بر
اساس واقعیت مناطق بیابانی و فرایند بیابانزایی و مبتنی بر
مبانی و اصول نظری ارائه دهد ،در مدیریت فرآیند مقابله با
بیابانزایی ،ضروری به نظر میرسد (.)30

)1 Modify Numerical Taxonomy (MNT
)2 Environmental vulnerability index (EVI
)3 Principal Component Analysis (PCA
4 Shannon’s Entropy Model
)5 Environmentally Sensitive Areas (ESAs
6 Lesvos Island
7 Basilicata, Agri Basin
8 Alentego Region
)9 Elimination et Choice Translating Reality (ELECTRE

)10 Analyzes Hierarchy Process (AHP
11Preference
Ranking
Organization
Method
for
)Enrichment Evaluation (PROMETHEE
12Technique for Order Preference by Similarity to
)Ideal Solution (TOPSIS
13Fuzzy Technique for Order Preference by Similarity
)to Ideal Solution (FTOPSIS
)14 Analytical Network Process (ANP
15 Bernardo Ranking Model
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یکی از روشهای پیش بینی راهبردها و استراتژیهای
مدیریت برای آینده ،برنامهریزی سناریو براساس روش
آیندهپژوهی است ( .)11 ،10در حقیقت میتوان گفت
آیندهپژوهی ،فرآیندی سیستماتیک ،مشارکتی و گردآورنده
ادراکات آینده است که چشماندازی میانمدت تا بلندمدت را
با هدف اتّخاذ تصمیمهای روزآمد و بسیج اقدامات مشترك بنا
میسازد ( .)1در این میان روش دلفی 1به عنوان یک روش
مبتنی بر نظرات دیگران و متخصصین ،امکان ارائه و
اولویتبندی روشهای مختلف مدیریتی را فراهم میسازد .از
این روش در جمعآوری نظرات درباره موضوعات خاص و نیز
یافتن توافق جمعی درباره مسایل مورد اختالف استفاده
میگردد .دلفی عالوه بر آنکه یک روش آیندهپژوهی است یکی
از پرکاربرد ترین مدلهای تحقیق کیفی نیز محسوب میگردد
(.)14 ،10
هدف اصلی پژوهش حاضر ،شناسایی و ارزیابی شاخصها
و معیارهای موثر بیابانزایی و تخریب سرزمین در حوزه کویر
نمک و پهنهبندی اراضی ،بر اساس روش ارزیابی حساسیت
اراضی به بیابانزایی ( )ESAsو همچنین ارایه و تدوین
راهبردها و استراتژیهای مدیریتی مبتنی بر برنامهریزی
سناریو و روش آیندهپژوهی میباشد هرچند بررسیها و
پژوهشهای متعددی در مناطق مختلف استان خراسان
رضوی انجام شده است ،اما به دلیل عدم وجود نقشههای
مناسب همراه با ارائه راهبردهای مدیریتی ،امکان کاهش قابل
توجه اثرات بیابانزایی و تخریب سرزمین در منطقه وجود
نداشته و عمده فعالیتهای اجرایی به صورت پروژههای کوتاه
مدت و گهگاه بدون ارزیابی اثرات انجام شده است .لذا ،امید
است نتایج پژوهش حاضر بتواند در ارائه دیدگاههای مناسب
مدیریتی و ارائه راهبردها و استراتژیهای عملیاتی مورد
استفاده قرار گیرد .مقدار مساحت تحت تأثیر فرسایش بادی
در شکل پیوست دیده میشود.
◼ مواد و روش
معرفی منطقه مورد بررسی

1 Delphi Method
2 UTM

استان خراسان رضوی دارای مساحتی در حدود ha

 116×105است .نزدیک به نیمی از مساحت استان ،یعنی در
حدود  ،5500000 haدارای رخسارههای گوناگون بیابانی
است و از این مقدار ،در  ،15×105 haاراضی تحت تاثیر
فرسایش بادی و مساحتی معادل  768500 haبه عنوان
کانونهای بحرانی فرسایش بادی شناسایی شدهاند .این
استان به  4حوزة آبخیز بزرگ تقسیم میگردد (قرهقوم در
بخش شمالی ،شرق کشور در جنوب و جنوب شرق استان،
کویر مرکزی در غرب و بخش کوچکی از اترك در شمال
غرب استان) .حوزة آبخیز کویر نمک در محدوده طول شرقی
 540000تا  780000متر و عرض شمالی  3720000تا
 3940000متر برحسب  2UTMقرار دارد ( .)27محدوده
مورد بررسی ،بخشی از زیر حوزه آبخیز کویر نمک در کویر
مرکزی میباشد ،از نظر زون ساختاری در پهنه ایران مرکزی
واقع است (شکل  .)1بخش شمالی منطقه را کوهستانهای
مرتفع با سنگشناسی رسوبی و آذرین و گستره نسبتاٌ
پهناوری از آمیزههای رنگی 3سنگهای افیولیتی با ترکیبی
از سنگهای رسوبی تبخیری که یکی از منابع انتقال شوری
به اراضی پایین دست حوزه است ،تشکیل میدهد .از نظر
اقلیمی ،بخش جنوبی محدوده مورد مطالعه در اقلیم بیابانی
خشک و نیمه خشک و بخش شمالی آن خشک جنب
مرطوب است .وضعیت پوشش گیاهی و مراتع در بخش
جنوبی ضعیف تا خیلی ضعیف و در بخش شمالی ،متوسط
میباشد ( .)27 ،19 ،9وجود تپهها و پهنههای ماسهای در
بخشهای جنوبی منطقه مورد مطالعه ،منشاء آلودگیهای
محیطی و گهگاه مهاجرت افراد بومی شده است .عالوه برآن
چرای دام از عوامل اصلی تخریب مراتع در بخشهای شمالی
و شمالی غربی منطقه به شمار میآید .مساحت محدوده
مورد مطالعه در حدود  2×106 haمیباشد که شامل
شهرستانهای مه والت و بجستان و بخشهای عمدهای از
شهرستانهای کاشمر ،خلیل آباد ،تربت حیدریه ،زاوه،
رشتخوار و گناباد و نیز قسمت محدودتری از شرق شهرستان
بردسکن است. .قسمت جنوبی حوزه کویر نمک در خراسان
جنوبی واقع گردیده که خارج از محدوده مورد مطالعه در
3 Colored Mélange
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پژوهش حاضر است .عالوهبر آن ،بیش از  1/3مساحت این
حوضه تحت تأثیر فرسایش بادی و محل وقوع کانونهای
مهم فرسایش بادی استان است .با توجه به اینکه زندگی،
معیشت و فعالیتهای اقتصادی جمعیت انسانی این منطقه
که در تمام گستره یا بخشی از  9شهرستان واقع در این
منطقه سکونت دارند ،تحت تأثیر این پدیده قرار دارد (.)27

پنج معیار کیفیت خاك ،کیفیت اقلیم ،پوشش گیاهی،
فرسایش و مدیریت انسانی و تعداد  15شاخص از جمله
بافت خاك ،عمق خاك ،شیب زمین ،زهکشی خاك،
بارندگی ،تبخیر و تعرق ،خشکی ،تراکم پوشش گیاهی،
محافظت از فرسایش ،خطر آتشسوزی ،فرسایش آبی،
فرسایش بادی ،تراکم دام سبک ،تراکم جمعّیت انسانی
برای ارزیابی حساسیت اراضی به بیابانزایی در حوزه کویر
نمک استفاده شد .هرکدام از معیارها نیز دارای تعدادی
شاخص برای ارزیابی حساسیت مناطق به بیابانزایی
میباشند که بیشتر درسه طبقه  1تا  3طبقهبندی خواهند
شد .بهنحویکه منظور از طبقه  1مناطقی با حساسیت کم،
کالس  2مناطقی با حساسیت متوسط و مناطق با ارزش و
طبقه  3مناطقی با حساسیت زیاد به بیابانزایی خواهند
بود .هرچند برخی از شاخصها دارای بیش از  3طبقه
میباشند ( .)21 ،20 ،15مبنای زمانی پژوهش سال 1400
بوده است و برای تکمیل اطالعات اولیه ،عالوه بر بازدیدهای
میدانی مکرر از منطقه مورد مطالعه ،از طرحهای اجرایی،
گزارشات و نقشههای موجود در سال  1400نیز استفاده
شد.

روش انجام پژوهش

با توجه به ماهیت و هدف  ،پژوهش حاضر در سه گام
طبق نمودار جریانی (شکل  )2انجام شد .گام اول ارزیابی
حساسیت اراضی به بیابانزایی طبق روش  ،ESAsگام دوم،
تعیین جامعه اماری ،طراحی پرسشنامه و توزیع آن در دو
مرحله و تجزیه و تحلیل نتایج آنها و در گام سوم تعیین و
اولویتبندی استراتژیها و راهبردهای مدیریتی.
گام اول :ارزیابی حساسیت اراضی به بیابانزایی با روش
ESAs

برای ارزیابی حساسیت اراضی به بیابانزایی از مدل
جهانی  ESAsاستفاده شد .بنابراین ،با توجه به شرایط
منطقه مورد مطالعه و اهمیت موضوع ،در پژوهش حاضر از

شکل  .1محدوده مورد مطالعه ،حوزه کویر نمک در ایران و استان خراسان رضوی
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شکل  .2نمودار جریانی مراحل انجام کار

پس از وزندهی و کمی نمودن هر شاخص ،طبق جدول
استاندارد مدل ،شدت بیابانزایی براساس هر شاخص بدست
آمد (جدول  .)1سپس با محاسبه میانگین هندسی
شاخصهای هر معیار و با استفاده از روابط  1تا ،)24( ،5
مقدار ارزش کیفیت معیارها محاسبه و در سیستم اطالعات
جغرافیایی ،1الیه اطالعاتی معیارها تهیه شد (.)22 ،20

() 1

𝑆𝑄𝐼 = (𝑇 × 𝐷 × 𝑆 × 𝐷𝑟)1/4

() 2

𝐶𝑄𝐼 = (𝑅 × 𝐸 × 𝐴𝑖)1/3

() 3

𝑉𝑄𝐼 = (𝐹 × 𝐸𝑝 × 𝑉)1/3

() 4

𝐸𝑄𝐼 = (𝑊𝑎 × 𝑊𝑖)1/2

1 Arc GIS Software, Ver 8.1

() 5

𝑀𝑄𝐼 = (𝑂 × 𝑃𝑑 × 𝑃)1/3

در رابطه 1؛  SQIمعیار کیفیت خاك T ،شاخص بافت
خاك D ،شاخص عمق خاك S ،شاخص شیب زمین و Dr
شاخص زهکشی خاك است (.)24
در رابطه 2؛  CQIشاخص معیار کیفیت اقلیم E ،شاخص
تبخیر و تعرق Ai ،شاخص اندکس خشکی است (.)23
در رابطه 3؛  VQIشاخص معیار کیفیت پوشش گیاهی،
 Fشاخص خطر آتشسوزی Ep ،شاخص محافظت از
فرسایش V ،شاخص تراکم پوشش گیاهی است (.)24
در رابطه 4؛  EQIمعیار کیفیت فرسایش Wa ،شاخص
فرسایش آبی Wi ،شاخص فرسایش بادی است (.)24
در رابطه 5؛  MQIمعیار کیفیت مدیریت انسانیO ،
تراکم دام Pd ،تراکم جمعیت انسانی P ،طرحهای اجرایی
(.)24
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جدول  .1ارزش وزنی معیارها و شاخصهای موثر بیابانزایی حوزه کویر نمک طبق استاندارد مدل )24 ،20( ESAs
معیار

شاخص
بافت

ویژگی کمّی و کیفی شاخصها

ارزش وزنی

ماسهای رسی – سیلتی لوم – سیلتی رسی لوم

1/2

سیلت – رس– رسی سیلتی

1/6
2

ماسهای
متوسط ()75 - 30
عمق (سانتیمتر)
خاك
شیب (درصد)

زهکشی خاك

بارندگی (میلیمتر)

اقلیم
تبخیر و تعرق (میلیمتر)

1/2
1/6

کم ()30 - 15
خیلی کم ( ) >15

2

خیلی کم تا مسطح ( ) > 6

1

کم ()6 - 18

1/2

زیاد () 18 - 35

1/5

خیلی زیاد () < 35

2

خوب

1

ناقص

1/2

ضعیف

2

< 300
()200 – 300

1
1/2

()150 – 200

1/5

()100 – 150

1/7

> 100

2

< 1500
()1500 – 2000

1
1/5

< 2000
ضریب خشکی

() 0/50 - 0/20

نیمه خشک

()0/20 - 0/03

خشک

1/8

() > 0/03
پوشش گیاهی

پوشش گیاهی

محافظت از فرسایش

خطر آتش سوزی

فرسایش آبی*
فرسایش
فرسایش بادی

2
1/5

خیلی خشک

2

0/10 > DVI > 0/20

1/3

0 > DVI > 0/10
بوستان ها و باغات میوه – مراتع همیشه سبز

1/7

چمنزارها و مراتع دائمی
کشتزارها و مزارع غالت – چمنزارهای یکساله

1
1/3
1/6

فاقد پوشش (لخت)

2

فاقد پوشش (لخت)
کشتزارها و مزارع غالت – چمنزارهای یکساله

1
1/5

بوستان ها و باغات میوه – مراتع همیشه سبز

2

کم

1

متوسط

1/4

زیاد

1/7

خیلی زیاد

2

کم

1

متوسط

1/5

زیاد

1/8

خیلی زیاد

2

* نقشه مورد استفاده برای ارزیابی فرسایش آبی ،از نقشه های موجود در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزدای استان خراسان رضوی میباشد که با روش
 PSIACدر سال  1397نهیه شده است.
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ادامۀ جدول  .1ارزش وزنی معیارها و شاخصهای موثر بیابانزایی حوزه کویر نمک طبق استاندارد مدل )24 ،20( ESAs
معیار

شاخص

ارزش وزنی

ویژگی کمّی و کیفی شاخصها
> 20

تراکم جمعیت (نفر درهکتار)

مدیریت انسانی

تراکم دام (تعداد دام در هکتار)

1

20- 40

1/5

40 – 60

1/7

< 60

2

 - 50صفر

1

50 – 100

1/2

100 – 200

1/4

200 – 300

1/7

< 300
طرحهای اجرایی

سپس ،با محاسبه میانگین هندسی معیارها ،حساسیت
اراضی به بیابانزایی منطقه یا  ESAI1محاسبه و با مقایسه
با طبقهبندی استاندارد مدل ،طبقه حساسیت به بیابانزایی
منطقه تعیین شد (جدول .)2
گام دوم :استفاده از روش دلفی ،طراحی پرسشنامه،
انتخاب جامعه آماری و تحلیل دادههای آماری

یکی از اهداف پژوهش حاضر ،ارائه راهبردها و
استراتژیهای مدیریتی مبتنی بر آیندهپژوهی در مدیریت
حوزه آبریز کویر نمک است ،منظور از راهبرد ،مجموعهای از
اهداف غایی ،مقاصد اساسی ،مأموریتهای بنیادین ،قواعد
زیربنایی و نحوه تخصیص منابع برای دستیابی به اهداف

2

دارای طرح و اجرا شده
دارای طرح ،اجرا نشده

1
1/3

فاقد طرح ،اجرا نشده

1/7

است که جهتگیری و حرکت سازمانها بر اساس آنها
صورت میگیرد و استراتژی نیز در مفهوم امروز آن ،بدین
معنی است که ،مقصد کجاست و رسیدن به آن چگونه
است؟ .استراتژی به گونهای ،اهداف بلندمدت را تبیین
مینماید ،اما تأکید آن بر چگونگی تحقق این اهداف است.
در واقع استراتژی ،جنبه عملیاتی از راهبرد است (،28 ،10
 .)38لذا در این گام ،به منظوراستخراج نقطه نظرها جامعه
آماری متخصص در خصوص عاملهای اصلی بیابانزایی
منطقه و نیز راهکارهای مدیریت حوضه ،از روش آیندهپژوهی
دلفی استفاده شد .بدین منظور ،بر اساس نتایج و دادههای
بهدست آمده در گام اول ،طی دو مرحله ،پرسشنامههایی
تنظیم و بین جامعه آماری مورد نظر توزیع شد (پیوست .)1

جدول  .2طبقه بندی حساسیت اراضی به بیابانزایی ()21
دامنه تغییرات هر طبقه در ESAI

‹ 1/53
1/42 – 1/53
1/38 – 1/41
1/33 – 1/37
1/27 - 1/32
1/23 – 1/26
1/17 – 1/22
› 1/17

کالس /طبقه حساسیت اراضی
بحرانی شدید
بحرانی متوسط
بحرانی
خیلی شکننده
شکننده
نسبتاٌ شکننده
دارای پتانسیل شکنندکی
غیر موثر

1Environmentally Sensitive Area Index

نماد طبقه
C3
C2
C1
F3
F2
F1
P
N
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در تدوین پرسشها سعی شد از سؤالهای بیربط و
مبهم خودداری شود .پاسخ سؤالها در این روش براساس
طیف لیکرت 1و در  6ستونِ خیر ،ناچیز ،کم ،متوسط ،زیاد
و خیلی زیاد درجهبندی و به هر ستون بترتیب ،ارزش
عددی صفر تا  5داده شد ( .)10پرسشنامههای طراحی
شده ،مشتمل بر  25سؤال ،پیرامون  5معیار اصلی خاك،
اقلیم ،پوشش گیاهی ،فرسایش و مدیریت انسانی
طبقهبندی گردید .جامعه آماری شامل؛ کارشناسان ارشد و
مدیران اجرایی متخصص در حوزة بیابان ،منابع طبیعی و
محیط زیست به تعداد  48نفر بودند که بر اساس جدول
مورگان ( )10برای جامعه  48نفره ،تعداد  40نفر از مدیران
و کارشناسان بیابان اداره کل منابع طبیعی استان و سازمان
منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و چند تن از استادان گروه
مدیریت بیابان دانشکدة منابع طبیعی و محیط زیست
دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان اعضای نمونه آماری برای
تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند .ضریب پایایی با استفاده
از ضریب آلفای کرونباخ به مقدار  2/86بهدست آمد که
مبین پایایی مطلوب بود .در خصوص روایی پرسشنامهها
نیز از نظر کارشناسان و صاحبنظران اجرایی و پژوهشی
استفاده و روایی پرسشنامهها تایید شد (.)11 ،10
پس از توزیع پرسشنامههای دور اول و دریافت پاسخها،
با استفاده از روش محاسبه امتیاز شاخص ،نسبت به ارزیابی
و امتیازدهی به هر پاسخ اقدام شد ( .)10طبق این روش،
هر پرسش به عنوان یک شاخص ،دارای جایگاه مشخص و
بر حسب مقیاس رتبهای آن درجهبندی شد .به عبارت دیگر
برای گزینههای این نوع مقیاس ،سلسله مراتب درجهبندی
شده خیر ،ناچیز ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد در نظر
گرفته شد و به هر یک ،ارزش وزنی از صفر تا  5داده شد.
تعیین امتیاز شاخصها؛ بدین صورت انجام شد که به پاسخ

گزینهها ،براساس روش وزندهی ،ارزش عددی اختصاص
داده شد و پاسخهای کیفی ،به رتبههای کمّی تبدیل شدند
( .)1سطح مطلوبیت هر یک از شاخصها ،با استفاده از
طیف سه قسمتی تعیین سطح مطلوبیت انجام شد .بر
اساس این طیف ،از  1تا  1/66به عنوان نامطلوب ،از 1/66
تا  2/33نسبتاً مطلوب و از  2/33تا  3به عنوان سطح
مطلوب مشخص شد (شکل ( )11 ،1( )3رابطه .)6

مطلوب

() 6

که در این رابطه (:)10
 =Xامتیاز نشانگر ، a ،فراوانی گزینه مربوط به هر نشانگر
 ،bارزش عددی وزن هر سطح  ،Nتعداد کل پاسخ دهندگان
به سوال مورد نظر
پس از آنکه سطح مطلوبیت هر پاسخ یا هر شاخص
بهدست آمد ،مجدداٌ سطوح کیفیِ مطلوبیت ،با وزن دهی
مجدد ،به ارقام کمّی تبدیل شد .به نحویکه به سطح
مطلوب ،ارزش وزنی  ،3نسبتاً مطلوب؛ ارزش وزنی  2و به
سطح نامطلوب؛ ارزش وزنی  1داده شد .سپس با محاسبه
ارزش وزنی سطح مطلوبیت طبق رابطه  ،6ارزش کمی هر
معیار نیز تعیین و مشابه شاخصها ،سطح مطلوبیت معیارها
نیز با استفاده از طیف سه قسمتی تعیین مطلوبیت بهدست
آمد (شکل .)11 ،1( )3
در مرحلة آخر ،ارزشهای کیفی معیارها ،با وزن دهی
مجدد بین اعداد  1تا  ، 3برای سطح مطلوب؛ ارزش عددی
 ،3نسبتاً مطلوب؛ ارزش عددی  2و نامطلوب؛ ارزش عددی
 1اختصاص یافت .در ادامه نیز ،با محاسبة میانگین وزنی
معیارها ،امتیاز عامل محاسبه شد.

نسبتاً مطلوب

2/33

3

𝑏∗𝑎
𝑁

نا مطلوب
1/66

1
کمترین امتیاز گزینه

بیشترین امتیاز گزینه

شکل  .3طیف سه قسمتی تعیین مطلوبیت ()11 ،1
1Likert Scale

=𝑥

11
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در مرحله دوم توزیع پرسشنامه ،با توجه به نتایج
بهدست آمده در مرحله اول ،تغییراتی در سوالها و ترتیب
و تقدم آنها داده شد که بازخورد سوالها مجدداٌ مورد
ارزیابی و تحلیل قرار گیرد .بدین ترتیب ،در این گام،
دادههای حاصل از پاسخنامههای جامعه آماری طی دو
مرحله مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت و مهمترین
شاخصها و معیارهای بیابانزایی منطقه از دیدگاه پرسش
شوندگان نیز احصا و با نتایج حاص از گام اول مقایسه شد.
گام سوم :برنامهریزی سناریوهای آیندهنگر

در ترسیم سناریوهای آیندهنگر ،سه سطح آینده مورد
ارزیابی قرار میگیرد ،آیندههای ممکن ،که شامل
وضعیتهایی است که میتواند در آینده محقق شود .این
دسته از سناریوها ،عمدتاٌ حاصل تصورات ذهنی است.
آیندههای باور کردنی ،به آن دسته از آیندههایی اطالق
میگردد که براساس دانش فعلی تحلیلگران استوار است
و امکان بروز آنها در آینده متصور است .آیندههای محتمل
که به آن دسته از وقایعی اشاره دارد که احتماالٌ در آینده
محقق میگردند .در سناریو نویسی برای آینده ،از تقاطع
دو عامل موثر با بیشترین عدم قطعیت استفاده و ترکیبی
از آیندههای ممکن ،محتمل و باورکردنی به عنوان آینده
مطلوب ،به صورت ماتریس سناریو ترسیم و برای نیل به
آن ،راهکارهای مدیریتی مختلف تدوین میشود ( .)38با
توجه به نتایج بهدست آمده از دو مرحله توزیع پرسشنامه

و تحلیل دادهها ،به ترتیب ،معیارهای؛ اقلیم ،خاك ،پوشش
گیاهی ،فرسایش و مدیریت انسانی ،به عنوان معیارهای
مؤثر ،از دیدگاه جامعه آماری شناسایی و اولویتبندی شد.
پس از آن ،با توجه به امتیاز شاخصها ،بیشترین شاخص
از هر معیار ،انتخاب و با استفاده از ماتریس سناریو (،10
 ،)38 ،28شاخص منتخب از معیار اول با شاخص منتخب
از معیار دوم مورد بررسی قرار گرفتند .بهطوریکه براساس
قطاعهای صورت گرفته ،تحلیل کارشناسی برای تدوین
بهترین راهبردها و استراتژیها طبق نظر جامعه آماری
تدوین شد .با توجه به نحوه قرارگیری شاخصهای متفاوت
در هر ماتریس ،سناریوهای قابل تصور ،در بدترین حالت؛
سناریوی  ،1بهترین شرایط؛ سناریوی  3و در وضعیت
حدواسط؛ سناریوهای  2و  4پیشبینی و تحلیل و
راهبردهای مدیریتی برای هر سناریو تدوین شد (شکل .)4
با توجه به شاخصهای منتخب از  5معیار موثر در
بیابانزایی منطقه ،تعداد  10ماتریس سناریو برای پیشبینی
و تحلیل وضعیت طبیعی و محیطی ،در  40سناریوی متفاوت
تنظیم گردید .سپس با استفاده از تجربههای اجرایی،
مدیریتی و آکادمیک نویسندگان پژوهش حاضر ،راهبردها
و اقدامات مدیریتی محتمل و جامعنگر برای هر سناریو
تدوین که به دلیل حجم باالی مطالب از ارائه آنها در این
مجال ،خودداری میگردد .پس از آن با حذف موارد تکراری
و ادغام موارد مشابه ،رهنمودهای حاصله در  4عنوان ،تحت
راهبردهای مدیریتی و  12استراتژی طبقهبندی گردید.

شکل  .4ماتریس سناریو ()11
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در انتها به منظور اولویتبندی راهبردها و استراتژیهای
آیندهنگر ،در جلسهای با حضور تعداد محدودتری از جامعه
آماری متخصص که عمدتاً از کارشناسان ارشد ،مدیران ارشد
ادارات اجرایی بودند ،راهبردهای مدیریتی و استراتژیهای
مربوط به هر یک ،با استفاده از شیوه ماتریس مقایسه زوجی
امتیازدهی و اولویتبندی گردید (.)11 ،10

نتیجه تحلیل و پردازش شاخصها و معیارها در سیستم
اطالعات جغرافیایی نشان داد که معیار اقلیم با ارزش وزنی
 1/54باالترین رتبه و سایر معیارها بترتیب ،مدیریت
انسانی ،خاك ،فرسایش و پوشش با ارزشهای وزنی ،1/53
 1/50 ،1/51و  1/45به عنوان معیارهای بعدی موثر در
بیابانزایی منطقه هستند (جدول  .)3در سامانه اطالعات
جغرافیایی ،نقشههای مربوط به معیارهای فوق نیز تهیه
گردید (شکل .)5

◼ نتایج
نتایج گام اول :ارزیابی و پهنهبندی حساسیت به بیابانزایی

جدول  . 3طبقهبندی و رتبهبندی کیفیت معیارها بر اساس مدل ESAs
طبقه

دامنه معیار

نوع معیار

کیفیت مدیریت
انسانی

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1

> 1/13
1/13 - 1/45
< 1/46
>1
1 - 1/49
1/5 - 2
> 1/14
1/14 - 1/38
< 1/38
> 1/13
1/14 - 1/45
< 1/46
> 1/30

2

1/30 - 1/50

MQI

3

< 1/50

کیفیت خاك
SQI

کیفیت اقلیم
CQI

کیفیت پوشش گیاهی
VQI

کیفیت فرسایش
EQI

میانگین هندسی معیار
1/51

1/54

1/45

1/50

1/53

شکل  . 5نقشهمعیارهای بیابانزایی

مساحت (کیلومتر مربع)
3/45
9655/43
11551/1
182/29
12589/58
8447/26
صفر
44/4
21173/3
108/24
7945/93
13164/78
16203/24
4168/02
847/62
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بهطوریکه مقدار شاخص حساسیت اراضی به بیابانزایی
منطقه مورد بررسی در حدود  1/5بهدست آمد و در طبقه
بحرانی متوسط  C2قرار دارد .با توجه به نتایج بدست آمده
مشخص شد مساحتی در حدود  1814/5 km2از اراضی
منطقه در طبقه شکننده ) 3037/2 km2،(Fعرصه بحرانی
 11103/3 km2،C1بحرانی متوسط  5251/3 km2 ،C2در

بحرانی شدید  C3قرار دارند و سطح محدودی از اراضی نیز
دارای پتانسیل بیابانزایی  Pاست (جدول .)4
درصد سطح اشغال طبقههای حساسیت اراضی به بیابانزایی
در شهرستانهای واقع در حوزه مورد بررسی به قرار زیر است
(جدول  .)5جالب توجه است که ،درصد اراضی واقع در طبقه
 C2از  C1و  C3بیشتر و دقیقاً نقشگذار از مرحله بحرانی
کم به مرحله بحرانی متوسط را ایفا میکنند (شکل .)6

جدول  .4طبقهبندی میزان حساسیت اراضی به بیابانزایی اراضی حوزه کویر نمک
طبقه بیابانزایی /نماد طبقه

مساحت (کیلومتر مربع)

سطح اشغال /درصد

2614/6
3584/1
10984/8
4003/3

12
17
52
19

دارای پتانسیل بیابانزایی و شکننده  Pو F
بحرانیC1
بحرانی شدید C2
بحرانی خیلی شدید C3

جدول  .5درصد توزیع طبقههای حساسیت اراضی به بیابانزایی در شهرستانهای حوزه مورد مطالعه
نام شهرستان

C3

C2

C1

F

بجستان
گناباد *
کاشمر
خلیلآباد *
مهوالت
رشتخوار *
زاوه *
تربت حیدریه *
کوهسرخ *

26
10
37
33
22
20
20
20
1

49
62
38
50
62
52
45
42
17

18
20
10
12
14
18
19
14
20

7
8
15
5
3
10
17
22
62

P

2

* بخشی از مساحت این شهرستانها در خارج از حوزه کویر نمک قرار دارد

شکل  .6نقشه پهنهبندی حساسیت به بیابانزایی اراضی حوزه کویر نمک استان خراسان رضوی
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پایداری منابع.
اقدام  -3برخورد با متخلفان تخریب منابع زیستی و
محیطی و متوقف نمودن فعالیتهای منتهی به تخریب.
اقدام  -4برقراری مشوقهای منطقی در راستای متوقف
نمودن فعالیتهای منجر به تخریب.

نتایج گام دوم :ارزیابی و تحلیل دادههای آماری

نتایج تحلیل دادهها نشان داد که از نگاه جامعه آماری،
معیار اقلیم ،مدیریت و فرسایش ،هر کدام با امتیاز 3
مهمترین معیارها و پس از آنها بهترتیب ،معیارهای خاك
و پوشش گیاهی با امتیازهای  2/75و  2/50بهعنوان
معیارهای موثر در بیابانزایی هستند (جدول .)6

استراتژی دوم -برنامه های توسعهای ،اصالحی و حفاظتی

نتایج گام سوم :اولویتبندی راهبردها و استراتژیهای

درمیان مدت و بلند مدت

مدیریتی

اقدام  -1پتانسیلسنجی اکولوژیکی منطبق بر اسناد
باالدستی (طرح آمایش سرزمین ،طرحهای توسعه
شهرستان ،شهر و روستا ،برنامههای توسعه پنجساله،
طرحهای هادی در مناطق روستایی و طرح های جامع در
مناطق شهری).
اقدام  -2رایزنیهای ملی و بینالمللی جهت برقراری و
انتفاع از تجارت کربن به عنوان یکی از منابع درآمدی
برنامههای توسعه.
اقدام  -3ایجاد زیرساختهای الزم برای تامین نیازهای
آموزشی ،بهداشتی ،ورزشی و فرهنگی آحاد جامعه
بخصوص جوانان در راستای کاهش مهاجرت.
اقدام  -4تامین آب شرب پایدار ،برق و گاز از سوی
دستگاههای متولی در راستای افزایش روحیه و امید به
زندگی در مناطق سخت و شکننده.
اقدام  -5تغییر روش کشت و سبک کشاورزی در
مناطق سخت و شکننده به کشتهای گلخانهای و استفاده
از روشهای نوین آبیاری با همکاری دستگاههای ذیربط.
اقدام  -6اجرای برنامههای بهزراعی ،اعم از تغییر در نوع
و الگوی کشت و تغییر در شیوههای آبیاری و کنترل آفات
و بیماریهای زراعی و باغی با همکاری دستگاههای ذیربط
به منظور افزایش بهرهوری و استفاده بهینه از منابع زیستی.

با توجه به سناریوهای آیندهپژوهی که از طریق ماتریس
سناریوهای محورهای متقاطع تدوین شد ،بیش از یکصد
راهکار مدیریتی برای شرایط بحرانی ،عادی و حدواسط
تدوین گشت که پس از حذف موارد تکراری و ادغام موارد
مشابه و نزدیک بهم ،راهبردها و استراتژیهای مدیریتی
جامعنگر برای سناریوهای مختلف تدوین شد .سپس با
حذف موارد تکراری و ادغام موارد مشابه ،تعداد  49رهنمود
و اقدام مدیریتی احصا و در نهایت اقدامات مدیریتی در 4
گروه اصلی ،به عنوان راهبردهای مدیریتی جامعنگر و در
 12دسته به عنوان استراتژیهای هدفمند تفکیک و برای
هر استراتژی ،راهکارها و اقدامات مناسب به شرح زیر
تدوین شد.
راهبرد مدیریتی  :1اعمال مدیریت تطبیقی و انسجام
سازمانی
استراتژی اول  -برنامههای بازدارنده و جلوگیری از تخریب
اراضی در کوتاه مدت

اقدام  -1پیگیری وضع و یا اصالح قوانین بازدارنده
حفاظت از منابع زیستی.
اقدام  -2اعمال تغییر و اصالح در روشهای بهرهبرداری
از منابع محیطی و زیستی ،در راستای کنترل بیابانزایی و

جدول  .6مقایسه نتایج ارزیابی معیارها با مدل  ESAsو روش دلفی (نظر کارشناسان در جامعه آماری)
معیار

ارزش وزنی معیارها در مدل ESAs

ارزش وزنی معیارها در روش دلفی

اقلیم
مدیریت
خاك
فرسایش
پوشش گیاهی

1/54
1/53
1/51
1/50
1/45

3
3
2/75
3
2/50
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استراتژی سوم -انسجام سازمانی و توانمند سازی
ساختاری و اداری

اقدام  -1جایگزین نمودن روشهای مدیریت تطبیقی
یا مدیریت استراتژیک بجای شیوههای مدیریت سنتی.
اقدام  -2چابکسازی ساختاری و تشکیالتی منابع
طبیعی استان و شهرستانها و تکمیل کادر مورد نیاز از
طریق جذب و بکارگیری نیروهای متخصص و حفاظتی و
اداری مورد نیاز در راستای اعمال مدیریت جامع مناطق
بیابانی.
اقدام  -3هماهنگ نمودن دستگاههای اجرایی مرتبط و
موثر در ایجاد زیرساختهای توسعه و ارائه خدمات
هوشمند و دستورالعملهای استفاده بهینه از منابع زیستی
متناسب با ظرفیتهای بومشناختی (اکولوژیک) منطقه.
اقدام  -4تقویت نقش مدیران محلی از طریق تفویض
اختیار برای مدیریت بهینه و اعمال مقررات استفاده صحیح
از منابع.
راهبرد مدیریتی  :2توانمند سازی اقتصادی و اجتماعی
جوامع محلی
استراتژی اول -توانمندسازی جوامع محلی و تقویت
نهادهای اجتماعی

اقدام  -1شناسایی افراد ذینفوذ ،رهبران محلی ،ریش
سفیدان و روحانیون موثر در جوامع محلی و برگزاری
جلسات توجیهی.
اقدام  -2استفاده از نقش افراد ذینفوذ در رفع اثرات
نامطلوب محیطی در راستای مدیریت ریسک و پایداری
استفاده از منابع زیستی.
اقدام  -3تشکیل اتاق فکر مشورتی با نمایندگان مورد
وثوق جوامع محلی و تدوین دستورالعملهای مشارکتی در
راستای مدیریت بحران.
اقدام  -4برگزاری جلسات عمومی با جوامع محلی و
آگاهی رسانی از وضعیت بحرانی و شرایط سخت آتی و
راههای برون رفت.
اقدام  –5اهمیت به نقش مردم در حفاظت از منابع
زیستی و برقراری مشوقهای الزم توسط دستگاههای
اجرایی.

اقدام  -6ایجاد تشکلهای توسعه و تعاونیهای روستایی
در راستای تقویت روحیه مشارکتی و نگرشهای
محیطزیستی آحاد جامعه در نقاط آسیبپذیر.
استراتژی دوم -توانافزایی اقتصادی جوامع محلی در
راستای کاهش وابستگی به سرزمین

اقدام  -1ایجاد صندوقهای اعتباری خرد روستایی و
حمایت محلی و مردمی به دلیل آسیب در تولیدات
روستایی.
اقدام  -2برقراری مشوقهای الزم جهت مشارکت
سرمایهگذاران غیر بومی با ساکنان بومی جهت احداث
نیروگاههای بادی و خورشیدی با همکاری و حمایت
دستگاههای ذیربط.
اقدام  -3اعطای وامهای کمبهره و بالعوض به
مستمندان ،تهیه وسایل و تجهیزات کارکاهی کوچک و
بازاریابی برای ادامه چرخه تولید و کاهش مهاجرت.
اقدام  -4اعطای وام کمبهره به متقاضیان احداث
نیروگاههای برق خورشیدی  5 kwمتصل به شبکه و ایجاد
درآمد پایدار.
اقدام  -5برنامه ریزی و ایجاد زیرساختهای متناسب با
شرایط منطقه و جمعیت ساکن و نیاز گردشگران.
اقدام  -6شناسایی و توسعه ظرفیتهای بومگردی
بیابان در مناطق مستعد و ایجاد اشتغال و درآمدهای
جایگزین.
استراتژی سوم  -توسعه مشاغل سازگار با محیط و ایجاد
درآمدهای جایگزین

اقدام  -1توسعه مشاغل کوچک کارگاهی و حمایت از
آنها و ایجاد شبکه های هوشمند مجازی مبادله و بازاریابی
با مشارکت جوامع محلی.
اقدام  -2توسعه و جایگزینی مشاغل سازگار با محیط
زیست مانند دامداریهای بسته ،زنبورداری ،پرورش آبزیان،
پرورش ماکیان ،تولید و فرآوری و بستهبندی گیاهان
دارویی ،مشاغل خانگی یا کارگاههای کوچک قالی بافی یا
کشتهای گلخانهای و غیره با حمایت دستگاههای ذیربط
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اقدام  -3معدنکاری در مناطق بیابانی و استفاده از
نیروی کار بومیان در فعالیتهای معدنی و تدوین و نظارت
بر پروتکلهای محیطزیستی و کنترل بیابان.

اقدام  -3توسعه و بهرهمندی از ظرفیتهای رسانهای و
فضای مجازی در راستای ارتقای آگاهی و خرد جمعی.
راهبرد مدیریتی  :4اجرای مشارکتی طرحهای منابع

راهبرد مدیریتی  :3توسعه آموزش ،فرهنگپروری و
تبلیغات
استراتژی اول -توسعه آموزش ،ترویج و تقویت
ظرفیتهای مشارکتی

اقدام  -1ارائه دورههای آموزشی برای جوامع محلی به
منظور ارتقای دانش و آگاهی آنان از بروز شرایط شکننده
و بحرانی و بهرهبرداری بهینه از منابع زیستی.
اقدام  -2ارائه دورههای آموزشی برای آشنایی جوامع
محلی و بهرهبرداران با روشهای مدیریت جامع منابع
طبیعی ،جنگلداری ،جنگلکاری ،مرتعداری ،حفاظت از
حوضههای آبخیز و آشنایی با قوانین و مقررات.
اقدام  -3آموزش و ارتقای مهارت در مشاغل روستایی
و سازگار با محیطزیست ،مانند پرورش ماهی ،زنبورداری،
تولید و فرآوری و بستهبندی گیاهان دارویی و دامداریهای
بسته ،مشاغل خانگی یا کارگاههای کوچک قالی بافی یا
کشتهای گلخانهای در مناطق روستایی.
استراتژی دوم -بکارگیری روشهای نوین کشاورزی و
دامداری

اقدام  -1ارایه آموزشهای ترویجی برای آشنایی و
بکارگیری روشهای نوین کشاورزی و آبیاری متناسب با
شرایط منطقه.
اقدام  -2ارائه آموزشهای ترویجی برای آشنایی
دامداران با روشهای نوین دامداری ،بهنژادی ،دامپزشکی و
غیره متناسب با شرایط منطقه
استراتژی سوم -توسعه فرهنگپروری و رسانه

اقدام  -1آگاهیرسانی از طریق صدا و سیمای ملی و
استانی در راستای بهرهبرداری های منطقی و پایدار از
طبیعت بویژه مناطق بیابانی.
اقدام  -2برگزاری نمایشگاهها و همایشهای عمومی و
تخصصی به منظور معرفی و ارائه خدمات مورد نیاز مناطق
و جوامع بهرهبردار.

طبیعی و آبخیزداری
استراتژی اول -اجرای سازههای مهار و تولید آب و
پایداری آبخوانها

اقدام  -1اجرای طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری
اولویت دار و زود بازده منابع طبیعی مانند عملیات کوچک
برای کنترل سیالب ،تغذیه منابع و حفاظت خاك.
اقدام  -2اجرای طرحهای آبخیزداری و ذخیره نزوالت
با مشارکت خیرین و بهرهبرداران.
اقدام  -3اجرای طرحهای مناسب برای کنترل رواناب و
استفاده از آبهای سطحی متناسب با فرصتها و تهدیدها.
استراتژی دوم -توسعه پوشش گیاهی و حفاظت خاک

اقدام  -1اجرای طرحهای مرتعداری تلفیقی و طرحهای
چند منظوره و غنی سازی مراتع همراه با ذخیره نزوالت با
هدف کاهش فشار از مراتع و ایجاد سایر درآمدها.
اقدام  -2اجرای طرحهای مشارکتی جنگلکاری و
مرتعداری و نیز اجرای طرحهای ذخیره نزوالت و غنی
سازی مراتع با سایر گونههای گیاهی سازگار با مشارکت
مردم.
اقدام  -3بازسازی و احیای مراتع تخریب شده با اجرای
طرحهای مرتعداری تلفیقی در راستای توسعه پایدار
اقدام  -4اجرای طرحهای تعادل دام و مرتع بخصوص
در مناطق دارای اختالف و تشویق دامداران به سمت ایجاد
دامداریهای بسته.
اقدام  -5برقراری تسهیالت الزم برای تامین علوفه و
جیره تکمیلی دام در نقاط حساس.
استراتژی سوم -ایجاد زنجیره ارزش در فعالیّتهای
بیابانزایی

اقدام  -1اجرای عملیات تثبیت ماسههای روان و
طرحهای احیای بیابان در مناطق بحرانی و در شعاع
مناسبی از روستا و ایجاد کمربند سبز اکولوژیکی و حفاظتی
با مشارکت بومیان منطقه.
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اقدام  -2اجرای طرحهای بیابانزدایی نهالکاری و
ایجاد انواع بادشکنهای غیر زنده و زنده با هدف کنترل و
کاهش فرسایش بادی با مشارکت مردم.
اقدام  -3اجرای بادشکنهای زنده اطراف مزارع در
مناطق خشک و بیابانی به منظور افزایش تولید.
اقدام  -4برقراری مشوقهای الزم جهت جوامع محلی
در اجرای طرحهای چند منظوره بیابانزدایی مانند
نهالکاری و استفاده از زیر اشکوب برای تولید گیاهان
دارویی و سایر ظرفیتها.
◼ بحث و نتیجهگیری
نتایج پردازش دادههای مربوط به شاخصها و معیارهای
بیابانزایی منطقه مورد مطالعه نشان داد که بهرهگیری از
مدل ارزیابی حساسیت اراضی به بیابانزایی امکان تعیین
مهمترین معیارها و شاخصهای بیابانزایی را فراهم میکند.
عالوه بر آن استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی در
ارزیابی فاکتورها ،فرآیند تجزیه و تحلیل فضایی الیههای
اطالعاتی و همچنین دقت نتایج مدل را افزایش میدهد.
بسیاری از مطالعات انجام شده در جهان و ایران استفاده از
این مدل را جهت ارزیابی و چهنه بندی اراضی به بیابانزایی
را به جهت دالیل اشاره شده فوق توصیه میکنند (.)15 ،12
تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که موثرترین معیار
بیابانزایی منطقه ،معیار اقلیم و مهمترین شاخص آن،
ضریب خشکی 1است .پس از آن ،معیارهای مدیریت انسانی،
خاك ،فرسایش و پوشش گیاهی بودند که مهترین
شاخصهای هر یک بترتیب؛ شاخص تراکم و تأثیرات انسانی
در معیار مدیریت؛ بافت ،عمق و زهکشی در معیار خاك؛
فرسایش بادی در معیار فرسایش و شاخص تراکم و انبوهی،
در معیار پوشش گیاهی ،به عنوان موثرترین عاملهای
بیابانزایی در منطقه شناخته شدند .در بررسیهای انجام
شده در مناطق مختلف ایران و جهان با شرایط اقلیمی
یکنواخت ،نتایج تقریبا یکسانی بدست امده است .بطوریکه
در اکثر این مطالعات ،فاکتور طبیعی مانند اقلیم و پوشش
گیاهی و فعالیتهای انسانی از مهمترین عوامل موثر در

1 Aridity Index

توسعه بیابانزایی معرفی شده است ( .)32 ،16 ،12هرچند
در برخی از مطالعات انجام شده در ایران نیز میتوان به
اهمیت عواملی همچون فرسایش بادی و خصوصیات خاك
در گسترش بیابانزایی اشاره نمود (.)33 ،15
شاخص حساسیت اراضی به بیابانزایی منطقه به میزان
 1/5که از طریق محاسبه میانگین هندسی معیارها بدست
آمد ،در مقایسه با جدول استاندارد مدل نشان داد که حوزه
مورد مطالعه در طبقه بحرانی متوسط  C2قرار دارد .نقشه
پهنهبندی حساسیت بیابانزایی منطقه نیز حاکی از آن بود
که حدود  %12از مساحت حوزه در وضعیت شکننده و سایر
بخشهای منطقه به ترتیب به میزان %52 ،%17و  %19در
طبقههای بحرانی  C2 ،C1و  C3قرار دارند .این نتیجهگیری
با نتایج برخی از مطالعات انجام شده در ایران در منطقه خنج
الرستان در استان فارس و بررسیهای انجام شده در جهان
مانند حوزه آبخیز الماله و در دره میانی درآ در مراکش که
به منظور ارزیابی و پهنهبندی حساسیت اراضی به بیابانزایی
صورت گرفته است ،مطابقت دارد (.)32 ،23 ،22
استفاده از پرسشنامهو روش دلفی بهدلیل استفاده از آرای
جامعه متخصص ،نقش بسیار مهمی در تصمیمگیریهای
مدیریتی و تجزیه و تحلیلهای مناسب براساس تصمیمات
مبتنی بر آینده پژوهشی دارد .در مطالعات انجام شده در
استفاده از پرسشنامه و روش دلفی به اهمیت این موضوع
اشاره شده است ( .)14 ،10 ،5نتایج پرسشنامههای دور  1و
 2به روش دلفی و تحلیل دادههای آماری در این پژوهش
نشان داد با اختالف بسیار کم در ترتیب و تقدم معیارهای
فرسایش و خاك ،با نتایج بهدست آمده از طریق ارزیابی با
مدل  ESAsهمخوانی داشته است.
راهبردهای مدیریتی پیشنهادی برای کنترل و کاهش
بیابانزایی در حوضه کویر نمک (استان خراسان رضوی)،
طبق نظر مدیران و کارشناسان ادارهای اجرایی به دلیل
استفاده از روش آینده پژوهشی و برنامهریزی سناریو و خرد
جمعی متخصصان ،متناسب با واقعیت زمینی در عرصه بوده
است که درصورت اجرایی شدن ،امکان برنامهریزی آتی را
نیز با دقت و احتمال وقوع بیشتر در آینده فراهم خواهد نمود
و هزینههای پروژههای احیای مناطق تخریب شده و

18

... ارزيابی حساسيت اراضی حوضه کوير نمک استان خراسان رضوی

 در راستای اقدام ملّی مقابله با بیابانزایی،صورت پایلوت
.مورد توجه مدیران عالی و سازمانهای مسئول قرار بگیرند

پروژههای کنترل و مقابله با بیابانزایی را تا حد ممکن
 نتایج دیگر بررسیهای.)30 ،5 ،4 ،1( کاهش خواهد داد
انجام شده در استان خراسان رضوی و برخی از مناطق
.)11 ،3 ،1(  نتایج مشابهی را رقم زده است،بیابانی کشور نیز
 واقعیتهایی از،با توجه به اینکه در پژوهش حاضر
وضعیت و پهنهبندی حساسیت بیابانزایی بخش وسیعی از
مساحت استان خراسان رضوی با استفاده از مدل جهانی
 دیگر محققان نیز به، پیشنهاد میشود، آشکار شد،ESAs
بررسی دیگرحوزههای آبخیز استان خراسان رضوی و یا
حوزههایی با شرایط اقلیمی مشابه برای پهنهبندی حساسیت
 با توجه به، بهعالوه.اراضی به بیابانزایی توجه ویژه نمایند
 حوزه کویر،راهکارهای پیشنهاد شده مدیریتی جامع نگر
نمک و یا برخی از شهرستانهای واقع در آن میتوانند به
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Abstract
Although land degradation is a worldwide challenge and a destructive phenomenon, little studies
have been done on the application of new numerical methods (data mining and statistically), for
spatial simulation of this phenomenon and identification of areas sensitive to land degradation. The
aim of this study is to spatially simulate land degradation in the Qazvin plain using the frequency
ratio model to identify areas prone to land degradation. For this purpose, using the trend of changes
in net primary production during the years 2001 to 2020, the points of occurrence of land
degradation in the Qazvin plain were determined. Approximately 70% and 30% of the points were
used to prepare the land degradation vulnerability map and validate the model's efficiency,
respectively. For this research, 15 parameters affecting land degradation (directly and indirectly)
including temperature, rainfall, slope, aspect, elevation, EC and SAR of ground water, ground water
level, annual ground water decline, land use, normalized difference vegetation index, normalize
difference salinity index, vegetation soil salinity index, normalized difference moisture index, and visible
and shortwave infrared drought index, were introduced into the model as predictors factors or independent
parameters. Finally, using the area under the ROC curve, the effectiveness of the frequency ratio
model for spatial simulation of land degradation was assessed. The map of land degradation

susceptibility shows that the areas prone to degradation are located in the northeast, north,
northwest, west, southwest, and south of the Qazvin plain, which mainly includes good, moderate
and poor rangelands. For the land use parameter, the highest frequency ratio was associated with
the sum of good, moderate, and poor rangeland (5.66). The value of AUC = 0.7 indicates the good
performance of the frequency ratio model in spatial simulation of land degradation.
Keywords: Land degradation; Data mining; Remote sensing; ROC curve; Frequency ration
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چکیده
با وجود اینکه تخریب سرزمین بهعنوان چالش محیط زیستی در سطح جهان مطرح است ،بررسیهای اندکی در بهکارگیری روشهای
جدید عددی (دادهکاوی و آماری) برای تعیین مناطق حساس به تخریب انجام شدهاست .هدف از بررسی حاضر ،شبیهسازی مکانی
تخریب سرزمین در دشت قزوین بهرهگیری از مدل نسبت فراوانی و تعیین نواحی مستعد تخریب در این دشت است .بدین منظور
با بهرهگیریاز روند تغییرات تولید خالص اولیه طی سالهای  ،1380-1399نقاط وقوع تخریب سرزمین در دشت قزوین تعیین شد
و بهترتیب  %70و  %30نقاط برای تهیه نقشه قابلیت تخریب سرزمین و اعتبار سنجی مدل مورد استفاده قرارگرفت .متغیر های
تأثیرگذار (مستقیم و غیرمستقیم) بر تخریب سرزمین شامل دما ،بارش ،شیب ،جهت ،ارتفاع ،هدایت الکتریکی و نسبت جذب سدیم
آب زیرزمینی ،افت ساالنه آب زیرزمینی ،تراز آب زیرزمینی ،کاربری اراضی ،شاخص تفاوت نرمالشده پوشش گیاهی ،شاخص تفاوت
نرمالشده شوری ،شاخص شوری خاک-پوشش گیاهی ،شاخص تفاوت نرمالشده رطوبت و شاخص خشکسالی مرئی و مادون قرمز
کوتاه  ،بهعنوان عامل پیشبینی کننده (مستقل) به مدل معرفی شد .در پایان ،با بهره گیری از شاخص سطح زیر منحنی ()AUC
کارآیی مدل در شبیهسازی مکانی تخریب سرزمین ارزیابی شد .نقشة قابلیت تخریب سرزمین نشانداد که مناطق حساس به تخریب
در قسمتها ی شمال شرق ،شمال ،شمال غرب ،غرب ،جنوب غرب و جنوب دشت قزوین واقع شده و بیشتر کاربری مراتع خوب،
متوسط و فقیر را شامل می شود .برای کاربری اراضی ،بیشترین مقدار نسبت فراوانی نیز به مجموع کاربریهای مرتع خوب ،متوسط
و فقیر ( )5/66اختصاص داشت .مقدار  AUC = 0/7نیز حاکی از کارآیی مناسب مدل نسبت فراوانی در شبیهسازی مکانی تخریب
سرزمین بود.

واژگان کلیدی :تخریب سرزمین؛ دادهکاوی؛ سنجش از دور؛ منحنی ROC؛ نسبت فراوانی

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
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◼ مقدمه
تخریب سرزمین مسئلة مهم اجتماعی و محیط زیستی
در دهههای پیشرو طبقهبندی شده ( )18که شناخت
فرآیندها و نیروهای محرک آن در مناطق خشک و نیمه
خشک بهمنظور تضمین توسعة پایدار محیط طبیعی الزم
و ضروری است ( .)26تخریب سرزمین بهعنوان کاهش
مداوم ظرفیت تولید زیستی (بیولوژیک) یا اقتصادی زمین
تعریف میشود ( )1که ارتباط نزدیکی با امنیت غذایی ،رفاه
جوامعانسانی و توسعه دارد ( .)11به دلیل تأثیر قابلتوجهی
که تخریب سرزمین بر تولید غذا ،منابع آب ،منابع انرژی و
خدمات بومنظام (اکوسیستم) دارد ،این پدیده بهعنوان
مهمترین چالش در سطح جهان مطرح شده است (.)12
بررسیهای مختلف نشان دادهاند که تخریب سرزمین تحت
تأثیر عاملهای مستقیم و غیرمستقیم متعددی از جمله
نوسان اقلیم ،تغییر کاربری اراضی ،تغییر کمی و کیفی
منابع آب زیرزمینی و سطحی ،شوری خاک و تغییرات
پوشش گیاهی رخ میدهد ( .)13 ،3شدت پدیدة تخریب
سرزمین که زیر تأثیر عامل انسانی  -محیطی رخ میدهد،
در مقیاس زمان و مکان ،متفاوت است ( .)15طبق
بررسیها ،عامل انسانی عالوه بر اینکه با سرعت بیشتری
نسبت به عامل طبیعی رخ میدهد ،دارای شدت تأثیر
بیشتری بر وقوع تخریب سرزمین است (.)30
پژوهشهای پیشین نشان میدهد که اراضی متعددی
با اقلیمهای مختلف در سطح جهان ،در معرض تخریب قرار
گرفتهاند و این مسئله بر اهمیت مقابله با تخریب سرزمین
و بیابانزایی افزوده است ( .)25 ،21تاکنون روشهای
مختلفی برای ارزیابی ،پایش ،تهیة نقشه وضع موجود
تخریب سرزمین و نیز شبیهسازی مکانی این پدیده جهت
تعیین مناطق مستعد تخریب بکار گرفته شده است .نتایج
پژوهشی که بهرهگیری از مدلهای یادگیری ماشین و
مطالعات میدانی ،به تهیه نقشه خطر تخریب سرزمین در
حوزه آبخیز پلدوآب در ایران پرداخت ،نشان میدهد که
مطابق با نقشههای تولید شده توسط مدلهای ،SVM
 MARS ،GLMو  DAبه ترتیب 21/76 ،19/29 ،19/16
و  %22/40منطقه در معرض خطر تخریب بسیار باال قرار
دارد .همچنین این پژوهش که بهرهگیری از سطحی زیر

منحنی  ROCبه ارزیابی کارآیی مدلها پرداخته است،
نشان میدهد که مدل  DAکارآیی باالتری نسبت به سایر
مدلها دارد ( .)17نتایج مطالعهای دیگر که بهمنظور
ارزیابی تخریب سرزمین در مراتع منطقه فیروزکوه در
ارتفاعات البرز ،بهرهگیری از الگوریتمهای یادگیری ماشین
انجام شد %20 ،مراتع این منطقه را در وضعیت بحرانی
تخریب نشان میدهد .این پژوهش همچنین گویای کارآیی
بسیار خوب مدل جنگل تصادفی در شبیهسازی تخریب
سرزمین است بهطوریکه بر اساس نتایج  ROC-AUCاین
مدل کارآیی بهتری نسبت به مدل ماشین بردار پشتیبان و
درخت رگرسیون و طبقهبندی دارد ( .)32ارزیابی شدت
بیابانزایی در منطقه خضرآباد استان یزد که بهرهگیری از
مدل منطقِ فازی و شاخصهای آسیبپذیری انجام شد،
نشان میدهد که  %9/35منطقه مورد بررسی در طبقه
بسیار شدید بیایانزایی قرار دارد و مدل مورد استفاده
دارای کارآیی مناسبی جهت ارزیابی شدت بیابانزایی و
تخریب سرزمین است ( .)25همچنین نتایج مطالعه ارزیابی
آسیبپذیری تخریب سرزمین در حوضه آبخیز مهارلو-
بختگان بهرهگیری از فرآیند تحلیل شبکه و سامانه
اطالعات جغرافیایی نشان میدهد که بیشترین طبقه
آسیبپذیری در طبقه شدید و عمدتأ با کاربری مرتع است
که حدود  %64/31از مساحت منطقه را در برمیگیرد (.)21
موضوع حائز اهمیت در پدیده تخریب سرزمین ،تعیین
بهموقع و سریع فرآیند تخریب ،شناسایی مناطق مستعد
تخریب و ارائه راهکارهای مدیریتی مناسب برای جلوگیری
از گسترش این پدیده در اکوسیستمهای شکننده است
( .)21روشهای جدید که در سالهای اخیر بهمنظور
تعیین آسیبپذیری مناطق مختلف نسبت به پدیده
تخریبسرزمین مورد بهرهبرداری قرارگرفته است ،بیشتر بر
پایة بررسی های میدانی و تعیین نقاط وقوع این پدیده با
بهکارگیری خوارزمیک (الگوریتم) یادگیری ماشین بوده
است و در زمینة شبیهسازی مکانی تخریبسرزمین با
بهرهگیری از مدل نسبت فراوانی که از جمله مدلهای
آماری دادهکاوی میباشد ،بررسیانجام نشدهاست .با توجه
به اینکه دشت قزوین در سالهای اخیر ،زیر تأثیر عاملهای
طبیعی و فعالیتهای انسانی ،در وضعیت بحرانی و در
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معرض تخریب گرفته است ،انجام پژوهشی که بهرهگیری
از شیوههای جدید ،به تعیین مناطق مستعد تخریب در این
دشت بپردازد ،الزم و ضروری است .بنابراین هدف کلی در
پژوهش حاضر بهرهگیری از شاخص تولید اولیه خالص و
مدل نسبت فراوانی برای شبیهسازی مکانی تخریب
سرزمین و تعیین ناحیههای حساس و مستعد تخریب در
محدودة دشت قزوین میباشد و در ادامه )1( :شبیهسازی
مکانی تخریب سرزمین بهرهگیری از مدل نسبت فراوانی
در دشت قزوین )2( ،استفاده از روند تغییر تولید خالص
اولیه برای تعیین نقاط وقوع تخریب سرزمین بهعنوان
شاخصی از این پدیده )3( ،تعیین کارآیی مدل مورد
استفاده در شبیهسازی مکانی تخریب سرزمین بابهرهگیری
از سطح زیر منحنی مورد توجه بوده است.

دمای مینیمم و ماکزیمم ساالنه دشت بهترتیب حدود 2°C
در قسمتهای شمالشرقی و  28 °Cدر شمالغرب منطقه
است ( .)33این منطقه در دو محدودة زمینساختی البرز
مرکزی و آتشفشانی ارومیه -دختر قراردارد و به همین
دلیل ویژگیهای متفاوتی از نظر زمینساخت و
سنگشناسی ،نوع و جنس سازندها و ژئومورفولوژی دارد.
کوهستانهای شمالی دشت در زون البرز مرکزی قرار دارد.
شیب توپوگرافی در این نواحی گاهی به بیش از  70درجه
نیز میرسد و این قسمتها را در معرض فرسایش و تخریب
قرار میدهد .تیپهای عمده گیاهی این منطقه شامل
،Astragalus glaucacanthus،Artemisia siebei-Halocnemum
 Acantholimonو  ...میباشد ( .)7بر پایة تقسیمبندی
دومارتن ،اقلیم بخش وسیعی از دشت ،نیمهخشک میباشد.

◼ مواد و روش

روش پژوهش

منطقة مورد بررسی

بهطور خالصه روش مورد استفاده در پژوهش حاضر به
صورت زیر میباشد (شکل .)2
 )1تهیه الیه اطالعاتی پراکنش تخریب سرزمین
 )2تهیه الیههای اطالعاتی متغیرهای تأثیرگذار بر
تخریبسرزمین و طبقهبندی آنها
 )3اعمال مدل نسبت فراوانی و تهیه نقشة قابلیت
تخریبسرزمین

دشت قزوین بین طولهای شرقی  49ْ 10و 50ْ 40
و عرضهای شمالی  35ْ 20و  36ْ 30در استان قزوین
قرار گرفته است (شکل  .)1ارتفاع حداکثر آن حدود
 ،2900mارتفاع حداقل  950mاز سطح دریا و مساحت آن
حدود  9500km2کیلومترمربع است .متوسط بارندگی
ساالنه دشت از  210mmدر قسمتهای شرقی تا بیش از
 500mmدر قسمتهای شمال شرقی متغیر است .متوسط

 )4ارزیابی کارآیی مدل نسبت فراوانی در شبیهسازی
تخریب سرزمین با بهرهگیری از سطح زیر منحنی
ROC

شکل  .1موقعیت جغرافیایی دشت قزوین
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شکل  .2روند انجام پژوهش

دادهها

بهمنظور تعیین تغییرات تولید اولیه خالص ،از تصاویر
ماهوارهای سنجندة مودیس استفاده شد .الیه اطالعاتی
کاربری اراضی با بهرهگیری از نقشة سازمان منابعطبیعی و
آبخیزداری کشور تهیه شد و با بهرهگیری از پایگاه گوگل
ارث تا حد امکان مورد اصالح قرار گرفت .همچنین برای
تهیه دیگر الیههای اطالعاتی عاملهای تأثیرگذار بر تخریب
سرزمین ،تصاویر ماهواره لندست  ،8سنجنده  OLIبرای
ماههای خرداد تا مهر سال  1399با شماره ردیف  35و
شماره گذر  ،166بهرهگیری از سامانة ابری google earth
 engineمورد استفاده قرار گرفت.

365

()1

𝑔𝑅 𝑁𝑃𝑃 = ∑ 𝐺𝑃𝑃 − 𝑅𝑚 −
𝑖=1

که  Rmو  Rgبهترتیب تنفس نگهداری و تنفس رشد
گیاه و  GPPتولید اولیه ناخالص میباشد.

الیه اطالعاتی پراکنش تخریب سرزمین

بهمنظور اجرای مدل نسبت فراوانی در محیط ،GIS
ابتدا نقشه پراکنش نقاط تخریب در منطقه با بهرهگیری از
تصاویر ساالنه تولید خالص اولیه ( ،)NPP1محصول
 MOD17A3تهیه شد (رابطه  .)1بدین منظور روند تغییر
این شاخص طی سالهای  1378 -1398در نرمافرار
 TerrSetو بهرهگیری از آزمون روند منکندال بهدست آمد.
مناطقی که تغییرات  NPPدارای روند کاهشی بود بهعنوان
مناطق تخریبیافته در نظر گرفته شد و  120نقطه
بهصورت تصادفی توسط نرمافزار  ArcGISدر این نواحی
Net primary production

انتخاب شد %70 .نقاط وقوع که شامل  84نقطه بود ،برای
تهیه نقشه قابلیت تخریب سرزمین و  %30نقاط که شامل
 36نقطه بود ،برای اعتبار سنجی مورد استفاده قرار گرفت.
الزم به ذکر است که برای انتخاب نقاط ،اراضی کشاورزی،
اراضی شورهزار و مرطوب و اراضی بایر که فاقد پوشش
گیاهی بودند و یا پوشش گیاهی ناچیزی داشتند ،نادیده
گرفته شد (شکل .)3

1

متغیرهای تأثیرگذار بر تخریب سرزمین

در مناطق مختلف بسته به عامل اقلیم ،خاکشناسی،
ژئومورفولوژی و  ،...عامل تأثیرگذار بر تخریب سرزمین و
بیابانزایی متفاوت است .برای پی بردن به اهمیت هریک
در وقوع تخریب سرزمین و بیابانزایی مدلهای مختلفی از
جمله فائو-یونپ ،آسود ،گالسود ،مدالوس و  IMDPAارائه
شده است.
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شکل  .3نقشه پراکنش نقاط وقوع تخریب سرزمین

در تمام مدلهای ارائه شده ،بیشتر معیارهای اقلیم،
پوشش گیاهی ،خاک ،آب و مدیریت اراضی بهعنوان عامل
کلیدی تعریف شدهاند.در پژوهش حاضر نیز متغیرهای دما
و بارش ( ،)21شیب ،جهت ،ارتفاع ( ،)17هدایت الکتریکی
( )EC1و نسبت جذب سدیم ( )SAR2آب زیرزمینی ،افت
ساالنه آب زیرزمینی ،تراز آب زیرزمینی ( ،)9کاربری اراضی
( ،)17شاخص تفاوت نرمالشده پوشش گیاهی،)18( 3
شاخص تفاوت نرمالشده شوری ،)2( 4شاخص شوری
خاک-پوشش گیاهی ،)22( 5شاخص تفاوت نرمالشده
رطوبت خاک )28 ،21( 6و شاخص خشکسالی مرئی و
مادون قرمز کوتاه )5( 7بهعنوان عوامل پیشبینیکننده و
یا پارامترهای اثرگذار بر تخریب سرزمین در نظر گرفته
شدند .بهمنظور تهیة نقشه متغیرهای هواشناسی و کمیت
و کیفیت منابع آب زیرزمینی بهترتیب از دادههای
ایستگاههای همدیدی (سینوپتیک) سازمان هواشناسی و
شرکت مدیریت منابع آب ایران استفاده شد .بهرهگیری از

میانگین ساالنه  ECو  ،SARافت و سطح آب زیرزمینی در
سالهای  1388تا  ،1398میانگین  10ساله هر متغیر برای
چاههای واقع در محدودة مطالعاتی تعیین شد .همچنین
میانگین ساالنة دما و مجموع بارش ساالنة هریک از
سالهای  1388تا 1398محاسبه شد و در پایان میانگین 10
ساله دما و بارش تعیین شد .درونیابی متغیرهای هواشناسی
و آب زیرزمینی با روش  IDW8در سامانه اطالعات
جغرافیایی انجامشد و الیههای اطالعاتی مذکور تهیه شد.
برای تهیة الیههای اطالعاتی شیب ،جهت و ارتفاعDEM ،
 30متری محدوده مورد نظر استفاده گردید .الیه اطالعاتی
کاربری اراضی بهرهگیری از نقشه پایه سازمان جنگلها و
مراتع کشور تهیه شد و بهرهگیری از گوگل ارث و
کارشناسان آشنا به منطقه ،تا حد امکان مورد بازبینی قرار
گرفت و تصحیح شد .همچنین جهت تهیه الیههای
اطالعاتی شاخص پوشش گیاهی ،شاخص رطوبت سطح و
شوری خاک ،تصاویر ماهواره لندست  ،8سنجنده OLI

1 Electrical conductivity
2 Sodium absorption ration
)3 Normalized difference vegetation index (NDVI
)4 Normalized difference salinity index (NDSI

)5 Vegetation soil salinity index (VSSI
)6 Normalized difference moisture index (NDMI
)7 Visible and shortwave infrared drought index (VSDI
8 Inverse distance weighting
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برای ماههای خرداد تا مهر سال  1399با شماره ردیف 35
و شماره گذر  ،166در فضای ابری Google Earth Engine
اخذ شد (شکل  .)4طبقهبندی نقشهها بر اساس روش
 Natural breakدر نرمافزار  ArcGISانجام شد .این روش
بهترین آرایش مقادیر را در چندین طبقه تعیین میکند
بهطوریکه واریانس بین طبقه را به حداکثر میرساند و

واریانس درون طبقه را به حداقل میرساند ( .)10در پایان
تمام الیههای اطالعاتی با پیکسل سایز  30×30ذخیره
شد .نحوة استخراج شاخصهای حاصل از تصاویر ماهوارهای
در رابطههای  2تا  6ارائه شده است.
()2

)𝑁𝐷𝑉𝐼 = (𝐵5 − 𝐵4)⁄(𝐵5 + 𝐵4

()3

)𝑁𝐷𝑆𝐼 = (𝐵4 − 𝐵5)⁄(𝐵5 + 𝐵4

()4

)𝑉𝑆𝑆𝐼 = (2 × 𝐵3) − 5 × (𝐵4 + 𝐵5

()5

)𝑁𝐷𝑀𝐼 = (𝐵5 − 𝐵6)⁄(𝐵5 + 𝐵6

()6

)𝑉𝑆𝐷𝐼 = (𝐵6 − 𝐵2)⁄(𝐵4 − 𝐵2

که در آنها B4 :و  B3بهترتیب باند طیفی قرمز و باند
طیفی سبز میباشد B5 .و  B6بهترتیب باند مادون قرمز
نزدیک و باند مادون قرمز طول موج کوتاه باند  ،6و  B2باند
طیفی آبی را نشان میدهد.

شکل  .4متغیرهای تأثیرگذار بر تخریب سرزمین
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ادامة شکل  .4متغیرهای تأثیرگذار بر تخریب سرزمین

مدل نسبت فراوانی

برای اعمال مدل نسبت فراوانی ،طبقهبندی هریک از
متغیرها و تعیین سطح هر طبقه بهرهگیری از نرمافزار GIS
تعیین و فراوانی تخریب سرزمین در هر طبقه بهرهگیری از
روابط مربوطه در اکسل محاسبه شد .در نهایت نقشه قابلیت
تخریب سرزمین بهرهگیری از مدل نسبت فراوانی و %70
نقاط وقوع تخریب در محیط  ArcGISتهیه گردید .نسبت
فراوانی عبارت است از نسبت درصد مساحت یا نقاط
تخریب سرزمین به درصد مساحت یا پیکسلهای هر طبقه
از متغیرهای تأثیرگذار بر تخریب .بهعبارتی میتوان گفت
که نسبت فراوانی عبارت است از احتمال وقوع تخریب
سرزمین به عدم وقوع آن برای یک عامل ( .)14برای اجرای
مدل ،ابتدا درصد مساحت هر طبقه از متغیرهای تأثیرگذار
و نیز درصد نقاط تخریب را در هر طبقه از متغیرها محاسبه
میکنیم .در پایان وزن هر طبقه که حاصل نسبت درصد
تخریب به درصد مساحت طبقه مورد نظر است ،به دست
میآید (رابطه  )7و وزن پایانی هر پیکسل برابر است با
مجموع وزنهای هر طبقه در آن پیکسل خاص (رابطه .)8
پتانسیل تخریب سرزمین پژوهش حاضر با  LDIنشان داده
شده است.
()7
()8

𝑚∑𝐹𝑅 = [𝑁𝑝𝑖𝑥 (𝑆𝑋𝑖 )⁄
𝑖=1 𝑆𝑋𝑖 ]/
] 𝑗𝑋 𝑥𝑖𝑝𝑁 [𝑁𝑝𝑖𝑥 (𝑋𝑗 )⁄∑𝑛𝑗=1
𝑛

𝑅𝐹 ∑ = 𝐼𝐷𝐿
𝑖=𝑗

در این رابطه ) 𝑖𝑋𝑆( 𝑥𝑖𝑝𝑁 تعداد پیکسلهایی با تخریب
سرزمین در طبقه  iمعیار  Xاست 𝑁𝑝𝑖𝑥 (𝑋𝑗 ) .تعداد
پیکسلهای واقع در معیار  m ،Xjتعداد طبقههای واقع در
معیار 𝑖𝑋 n ،تعداد معیارها در منطقه مطالعاتی و  FRنسبت
فروانی است (.)24
کارآیی مدل نسبت فراوانی جهت شبیهسازی تخریب
سرزمین

بهمنظور ارزیابی کارآیی مدل نسبت فراوانی جهت
شبیهسازی تخریب سرزمین در دشت قزوین ،بهرهگیری از
 %30نقاط تخریب ،معادل  36نقطه ،که بهعنوان مجموعه
دادههای آزمایش و یا اعتبارسنجی ،بهطور تصادفی انتخاب
شدند و نیز  36نقطه در مناطق فاقد تخریب (شکل ،)5
 AUCیا سطح زیر منحنی  ROCدر نرمافزار MedCalc
محاسبه شد .این منحنی یک نمایه گرافیکی از موازنه بین
خطای منفی و مثبت برای هر مقدار احتمالی از برشها
است ( .)31 ،27منحنی  ROCو سطح زیر منحنی AUC
حاکی از مقدار پیشبینی سامانه از طریق توصیف توانایی
آن در تخمین درست وقوع و عدم وقوع پدیده مورد نظر
که در پژوهش حاضر تخریب سرزمین است ،میباشد (.)23
نحوة محاسبة مؤلفه افقی یا نرخ مثبت کاذب منحنی که با
 Xنشان داده میشود و مؤلفه قائم یا نرخ مثبت صحیح که
با  Yنشان داده میشود ،در زیر ارائه شده است (رابطه  8و
.)9

شبيهسازی مکانی تخريب سرزمين با بهرهگيری از مدل نسبت فراوانی...

()8
()9

𝑁𝑇
𝑃𝐹 𝑇𝑁 +

𝑋 = 1−

𝑃𝑇
𝑁𝐹 𝑇𝑃 +

=𝑌

در این روابط  TPبرابر با نرخ مثبت صحیح TN ،نرخ منفی
صحیح FP ،نرخ مثبت کاذب و  FNنرخ منفی کاذب است.
نحوه تفسیر مقادیر  AUCدر جدول  1نشان داده شده است.
◼ نتایج و بحث
با اعمال ضرایب بهدستآمده برای هر طبقه از عاملهای
تأثیرگذار بر تخریب سرزمین و محاسبة مقدار پایانی احتمال

30

وقوع تخریب ،نقشه قابلیت تخریب سرزمین و نیز نقشه
طبقة قابلیت تخریب در  5طبقه خیلیکم ،کم ،متوسط،
زیاد و خیلیزیاد بهرهگیری از روش  Natural breakتهیه
شد (شکل  .)6مطابق با نتایج حاصل شده بیشترین قابلیت
تخریب سرزمین در دشت قزوین مربوط به قسمتهای
شمالشرق ،شمال ،شمالغرب ،بخشهایی از غرب منطقه،
جنوب و جنوبغرب منطقه میباشد .این ناحیهها که بیشتر
کاربری مرتع با درجه خوب ،متوسط و فقیر را شامل
میشود ،اغلب در ارتفاعات و مناطق شیبدار دشت با
بارشهای نسبتأ زیاد واقع شدهاند و در اثر بهرهبرداری بیش
از حد در معرض فرسایش و تخریب قرار دارند.

شکل  .5مجموعه نقاط اعتبار سنجی
جدول  .1توصیف مقادیر AUC
مقادیر AUC

کارایی آزمون

0/5 -0/6
0/6 -0/7
0/7- 0/8
0/8 – 0/9
0/9 – 1

ضعیف
متوسط
خوب
خیلی خوب
عالی
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در واقع چرای بیرویه و نادیده گرفتن ظرفیت
اکولوژیک مراتع که منجر به تخریب پوشش گیاهی و در
پی آن تخریب خاک و در نهایت فرسایش میگردد ،از جمله
مهمترین عوامل تخریب سرزمین و بیابانزایی محسوب
میشود ( .)16با تخریب پوشش گیاهی در این نواحی که
نقش مهمی در حفظ پایداری خاک دارد و در اثر وقوع
بارشهای زیاد و در نتیجه اشکال مختلف فرسایش آبی،
مراتع دشت قزوین در معرض تخریب سرزمین قرار
گرفتهاند.
بیشترین طبقه تخریب سرزمین در دشت قزوین نیز
بهترتیب به طبقههای متوسط و زیاد با وسعت  32/91و
 %26/33اختصاص دارد (جدول .)2
یافتههای رابطة مکانی بین تخریب سرزمین و
طبقههای مختلف متغیرهای تأثیرگذار بر این پدیده

(جدول  ،)3نشان میدهد که بیشترین نسبت فراوانی به دو
متغیر شیب با مقدار  14/55و کاربری اراضی با مقدار
 14/22اختصاص دارد .عالوهبر تأثیر مستقیم عامل شیب
بر تخریب اراضی و فرسایش ،عدم رعایت اصول صحیح
مرتعداری و در نظر نگرفتن ظرفیت برد مراتع که بیشتر در
قسمتهای شیبدار و مرتفع استان واقع شدهاند ،موجب
شده که این دو متغیر نقش زیادی در تخریب سرزمین
استان قزوین داشته باشند .برای معیار شیب ،بیشترین
مقدار نسبت فراوانی در طبقه شیبهای بیشتر از  %30و
کمترین آن در طبقة صفر تا  %5است .فرسایش خاک و
تخریب اراضی بهطور مستقیم با شیب زمین در ارتباط است
و با افزایش شیب ،شدت فرسایش و تخریب نیز افزایش
مییابد .عالوه بر آن ،شیبهای بیشتر از  %30در دشت
قزوین عمدتأ به اراضی مرتعی و دیم اختصاص دارد.

شکل  .6نقشة قابلیت و طبقه قابلیت تخریب سرزمین با بهرهگیری از مدل نسبت فراوانی
جدول  .2درصد مساحت طبقههای مختلف قابلیت تخریب سرزمین در دشت قزوین
کالس تخریب

درصد مساحت

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

11/67
24/14
32/91
26/33
9/49
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نادیده گرفتن ظرفیت مراتع و بهرهبرداری بیش از حد
از آنها ،منجر به کاهش بیوماس گیاهی و به تبع آن
فرسایش خاک و افزایش بیابانزایی میشود ( .)4اراضی
دیم بهویژه آن دسته اراضی که زیر کشت غالت هستند نیز
به دلیل رعایت نکردن استاندارهای صحیح کشت ،نقش
عمدهای در فرسایش خاک و تخریب اراضی دارند (.)20 ،6
با توجه به نقشه کاربری اراضی دشت قزوین و نیز نقشه
طبقة قابلیت تخریب سرزمین ،این کاربری در طبقة قابلیت
تخریب متوسط قراردارد .در بررسی نقش متغیرهای
کاربری اراضی ،مشخص شد که مجموع سه طبقة مرتع
خوب ،مرتع متوسط و مرتع فقیر با مقدار  5/66بیشترین
نسبت فراوانی را دارد .اراضی مرتعی دشت قزوین که در
مناطق مرتفع و پربارش دشت واقع شده است در نتیجه
چرای دام ،لگدکوبی خاک و بهرهبرداری بیش از حد،
مستعد فرسایش آبی و در نهایت تخریب سرزمین میباشند
که پژوهش مروری بر عوامل مؤثر بر فرسایش آبی خاک در
ایران این نتیجه را تأیید میکند ( .)6بنابراین اقدامات
مدیریتی جهت بهبود شرایط مراتع ،میتواند در کاهش
شدت تخریب سرزمین در دشت قزوین مفید باشد.
شبیهسازی اثر عملیات اصالح و احیای مراتع بر هدررفت
خاک بهرهگیری از مدل  RUSLEنیز نشان میدهد که
عملیات اصالح مراتع از جمله بذرکاری و کپهکاری میتواند
فرسایش خاک را به مقدار قابل توجهی کاهش دهد (.)19
برای معیار ارتفاع ،بیشترین نسبت فراوانی در طبقههای
ارتفاعی بیش از  2000mاتفاق افتاده است .عامل ارتفاع
نهتنها بهطور مستقیم در تکامل خاک نقش دارد بلکه
متغیرهای مهم جوی از جمله دما و بارش را در تأثیر خود
قرار میدهد و بهعنوان متغیرهای تغییردهندة اقلیم در
سطح ناحیهای و عامل پایه در تخریب سرزمین محسوب
میشود .برای معیار جهت ،بیشترین مقدار نسبت فراوانی
در طبقه غرب اتفاق افتاده است .جهتهای مختلف
جغرافیایی به دلیل نقش مهمی که در میزان رطوبت
دریافتی ،تحول خاک و استقرار پوشش گیاهی دارند ،در
تخریب و فرسایش خاک و اراضی نیز تأثیرگذار میباشند.
در بررسی نقش متغیرهای دما و بارش بهترتیب طبقههای
کمتر از  14°Cو  300-350mmدارای بیشترین نسبت
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فراوانی است که با عامل ارتفاع و شیب نیز در ارتباط
میباشد .درواقع با افزایش ارتفاع و شیب و در نتیجه کاهش
درجه حرارت و افزایش بارش ،اشکال مختلف فرسایش و
تخریب رخ میدهد ( .)23طبقه کمتر از 2000mho/cm
برای پارامتر  ECو طبقه کمتر از  2برای پارامتر SAR
دارای بیشترین نسبت فراوانی بودند .عمده چاههای
پیزومتری دشت قزوین در قسمت مرکزی دشت واقع شده
است که پس از تعیین میانگین  10ساله  ECو SAR
درونیابی متغیرهای مذکور صورت گرفت .بهطور کلی
مطابق با نتایج حاصل از مدل نسبت فراوانی ،نقش
متغیرهای  ECو  SARدر تخریب سرزمین دشت قزوین
چندان قابلتوجه نمیباشد .همچنین طبقه  0/6mتا 1/6m
در متغیر افت ساالنه آب زیرزمینی و طبقه بیشتر از 120m
برای فاکتور سطح آب زیرزمینی ،بیشترین مقدار نسبت
فراوانی را دارند .نتایج بررسی بوعلی و همکاران نیز نشان
میدهد که افت تراز سطح آب زیرزمینی از جمله متغیرهای
مهم در توسعه بیابانزایی و تخریب سرزمین است ( .)9در
رابطه با اثر عامل شوری بر تخریب سرزمین نتایج نشان
میدهد که طبقه  0/6-0/8در متغیر  NDSIو طبقه 0/8 -1
در متغیر  VSSIبیشترین نسبت فروانی را دارد .زیاد بودن
شوری خاک در دشت قزوین ،دیگر عامل مؤثر بر تخریب
سرزمین است ( .)20طبقه  0/4 -0/6و نیز  0/2 -0/4در
متغیر  ،NDVIطبقة صفر تا  0/2در متغیر  NDMIو طبقه
 0/8 -1در متغیر  VSDIنیز دارای بیشترین مقدارهای
نسبت فراوانی هستند که نشان میدهد کاهش پوشش
گیاهی ،کاهش رطوبت خاک و افزایش خشکی خاک منجر
به توسعه تخریب سرزمین میگردد .مطالعات گذشته نشان
میدهد که مقدار رطوبت خاک و نیز درصد تراکم پوشش
گیاهی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر فرسایش خاک است
که بهعنوان یکی از فرآیندهای تخریب سرزمین به شمار
میرود (.)8
الزم به ذکر است که طبقهبندی متغیرهای تأثیرگذار،
مطابق با نظر پژوهشگران در نرمافزار  GISتعیین میشود
و در بررسیهای مختلف و حتی منطقة مطالعاتی یکسان،
قابل تغییر است.
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جدول  .3رابطه مکانی قابلیت تخریب سرزمین و متغیرهای تأثیرگذار بر تخریب در دشت قزوین
متغیرهای تأثیرگذار بر

طبقه

تخریب

NDSI

طبقه

طبقه

در هر طبقه

هر طبقه

صفر تا 0/2

317053

2/99

2

2/38

0/2 – 0/4

830777

7/84

3

3/57

0/4 – 0/6

2146607

20/27

20

23/81

1/17

0/6 – 0/8

3623959

41/67

1/22

28/57

0/82

100

4/47

صفر تا 0/2

775482

7/32

1

1/19

0/16

0/2 – 0/4

1862225

17/59

1

1/19

0/07

0/4 – 0/6

3179429

30/02

23

27/38

0/91

0/6 – 0/8

3172451

31

36/90

1/23

28

33/33

2/21

84

100

4/58

0/8 – 1
مجموع

VSSI

0/8 – 1
مجموع

NDVI

1599998

10589585

100

29/96
15/11
100

صفر تا 0/2

2223972

21

0/2 – 0/4

4388896

41/45

0/4 – 0/6

2565283

24/22

84

12

14/29

40

47/62

28

33/33

1/38

1

1/19

0/12

3

3/57

0/97

84

100

4/30

صفر تا 0/2

1441654

13/61

17

20/24

1/49

0/2 – 0/4

4436524

41/89

30

35/71

0/85

0/4 – 0/6

2983954

28/17

31

36/90

1/31

4

4/76

0/39

2

2/38

0/57

84

100

4/61

صفر تا 0/2

899690

8/49

1

1/19

0/14

0/2 – 0/4

2330924

22/01

0/4 – 0/6

3086367

29/14

مجموع

0/6 – 0/8
0/8 – 1
مجموع

0/6 – 0/8
0/8 – 1
مجموع

1022560
388874

10589585

1288641
438812

10589585

2766443
1506161

10589585

9/66
3/67
100

12/16
4/14
100

26/12
14/22
100

مسطح

664101

6/271

شمال

981277

9/266

شمال شرق

1435746

13/558

شرق
جهت

10589585

34/66

24

0/46

0/68

0/8 – 1

VSDI

3671189

34/22

35

0/8

1/15

0/6 – 0/8

NDMI

تعداد پیکسل در هر درصد پیکسل در هر تعداد نقاط تخریب درصد نقاط تخریب در

نسبت فراوانی

جنوب شرق
جنوب
جنوب غرب

1393955
1325186
1484309
1294949
1043596

13/163
12/514
14/017
12/229

7

8/33

0/38

34

40/47

1/39

24

28/57

1/09

18

21/42

1/51

84

100

4/51

1

1/19

0/19

11

13/10

1/41

10

11/90

0/88

6

7/14

0/54

14

16/67

1/33

11

13/10

0/93

8

9/52

0/78

15

17/86

1/81

34

شبيهسازی مکانی تخريب سرزمين با بهرهگيری از مدل نسبت فراوانی...

ادامة جدول  .3رابطه مکانی قابلیت تخریب سرزمین و متغیرهای تأثیرگذار بر تخریب در دشت قزوین
متغیرهای تأثیرگذار

طبقه

بر تخریب

جهت

تعداد پیکسل در هر درصد پیکسل در هر تعداد نقاط تخریب درصد نقاط تخریب در
طبقه

طبقه

در هر طبقه

هر طبقه

غرب

966466

9/855

8

9/52

1/04

شمال غرب

10589585

9/127

84

100

8/92

مجموع

شیب

100
صفر تا %5

5526478

52/19

18

21/43

0/41

5-8%

1486908

14/04

12

14/29

1/02

8-12%

1119021

10/57

13

15/48

1/42

12-15%

1143071

10/79

13

15/48

1/43

15-30%

703701

6/65

11

13/10

1/97

30-60%

558625

5/28

15

17/86

3/39

>60%

51781

0/49

2

2/38

4/87

10589585

100

84

100

14/55

<1000

16

صفر

صفر

صفر

صفر

1000-1500

6354211

60

17

20/24

0/34

1500-2000

3156856

29/81

45

53/57

1/80

2000-2500

1034488

9/77

21

25

2/56

>2500

44014

0/42

1

1/19

2/86

10589585

100

84

100

7/56

<250

2996929

28/3

6

7/14

0/25

250-300

5355084

50/6

49

58/33

1/15

300-350

1096310

10/4

15

17/86

1/72

>350

1141262

10/8

14

16/67

1/55

10589585

100

84

100

4/68

<14

1203692

11/37

14

16/67

1/47

14-15

5140175

48/54

54

64/29

1/32

15-16

3155296

29/80

12

14/29

0/48

>16

1090422

10/30

4

4/76

0/46

مجموع

ارتفاع

مجموع

بارش
مجموع

دما
مجموع

SAR

10589585

مجموع

3/73

84

<2

1129229

10/66

14

16/67

1/56

)(2-4

5900759

55/72

64

76/19

1/37

)(4-6

2333135

22/03

6

7/14

0/32

)(6-8

936530

8/84

صفر

صفر

صفر

>8

289932

2/74

صفر

صفر

صفر

10589585

100

84

100

3/25

<2000

6862771

64/81

65

7/38

1/19

2000-4000

3642573

34/40

19

22/62

0/66

>4000

84241

0/80

صفر

صفر

صفر

10589585

100

84

100

1/85

مجموع
EC

نسبت فراوانی
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ادامة جدول  .3رابطه مکانی قابلیت تخریب سرزمین و متغیرهای تأثیرگذار بر تخریب در دشت قزوین
متغیرهای تأثیرگذار

طبقه

بر تخریب

سطح آب زیرزمینی

مجموع

افت ساالنه آب
زیرزمینی
مجموع

کاربری اراضی

مجموع

تعداد پیکسل در هر درصد پیکسل در هر تعداد نقاط تخریب درصد نقاط تخریب در

نسبت فراوانی

طبقه

طبقه

در هر طبقه

هر طبقه

<20

866033

8/18

صفر

صفر

صفر

20-40

1735681

16/39

4

4/76

0/29

40-60

3899705

36/83

40

47/62

1/29

60-80

2754863

26/01

25

29/76

1/14

80-100

1228441

11/60

14

16/67

1/44

100-120

77556

0/73

صفر

صفر

صفر

>120

27306

0/26

1

1/19

4/62

10589585

100

84

100

8/78

< 0/6

1474865

13/93

1

1/19

0/09

0/6 – 1/6

7620330

71/96

78

92/86

1/29

1/6 – 2/6

1431472

13/52

5

5/95

0/44

2/6 – 3/6

54830

0/52

صفر

صفر

صفر

> 3/6

8088

0/08

صفر

صفر

صفر

10589585

100

84

100

1/82

کشاورزی

3156493

29/81

صفر

صفر

صفر

باغ

69000

0/65

2

2/38

3/65

بایر

893447

8/44

صفر

صفر

صفر

دیم

1251288

11/82

6

7/14

0/6

مرتع خوب

640268

6/05

7

8/33

1/38

دیم -مرتع متوسط

277143

2/62

3

3/57

1/36

دیم -مرتع فقیر

112354

1/06

2

2/38

2/24

آیش -مرتع فقیر

363605

3/43

2

2/38

0/69

شورهزار و اراضی مرطوب

37431

0/35

صفر

صفر

صفر

مرتع متوسط

1909261

18/03

35

41/67

2/31

مرتع فقیر

1726758

16/31

27

32/14

1/97

اراضی شهری

152537

1/44

صفر

صفر

صفر

10589585

100

84

100

14/22

منحنی  ROCو مقدار سطح زیر منحنی برای ارزیابی
کارآیی مدل نسبت فراوانی در شکل ( )5ارائه شده است .با
توجه به مقدار  ،AUC=0/7مدل نسبت فراوانی ،کارآیی
خوبی در شبیهسازی مکانی تخریب سرزمین در دشت
قزوین داشته است (شکل  .)7بررسیهای مختلفی کارآیی
خوب و بسیار خوب مدل را در تهیه نقشه حساسیت
پدیدههای مختلف فرسایش از جمله زمینلغزش گزارش
کردهاند (.)14 ،23

◼ نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کارآیی مدل نسبت
فراوانی در شبیهسازی مکانی تخریب سرزمین و نیز تهیه
نقشه قابلیت تخریب سرزمین دشت قزوین انجام شد.
انطباق عوامل مؤثر بر تخریب سرزمین با نقشه قابلیت
تخریب سرزمین نشان داد که عمده مناطق حساس به
تخریب را کاربری مرتع با وضعیت خوب ،متوسط و فقیر
شامل میشود که بیشتر در ارتفاعات و مناطق شیبدار
دشت با بارشهای نسبتأ زیاد واقع شدهاند.
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 تشخیص عملکرد نسبی مدل نسبت فراوانی در تهیه نقشه قابلیت تخریب سرزمین دشت قزوین.7 شکل

 نشان داد که مدل نسبت فراوانی دقت، انجام شدAUC
خوبی در شبیهسازی مکانی تخریب سرزمین در دشت
 از آنجا که بررسی در رابطه با کارآیی.قزوین داشته است
مدل نسبت فراوانی برای تهیه نقشة حساسیت تخریب
 امکان مقایسه نتیجه تحقیق،سرزمین صورت نگرفته است
حاضر با دیگر پژوهشها در زمینة تخریب سرزمین میسر
.نبود

بنابراین اقداماتی از جمله در نظر گرفتن ظرفیت برد
مراتع و جلوگیری از چرای زودرس دام میتواند در کنترل
 همچنین به دلیل.تخریب در آن منطقه مؤثر واقع شود
 بذرپاشی و بذرکاری از،شرایط بارش خوب در این مناطق
دیگر اقداماتی است که میتواند بهمنظور کنترل تخریب
 نتیجه، همچنین.سرزمین مورد توجه قرار گیرد
اعتبارسنجی نقشه قابلیت تخریب سرزمین که توسط
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Abstract
Wind erosion and dust storms are among the most important natural hazards and have negative
impacts on environment and people. The Hamoun international wetland- located in the southeast
of Iran and southwest of Afghanistan, at the estuary of the Helmand River – due to the severe
droughts during the last three decades has become the main source of soil erosion. The purpose
of this study is to investigate the sensitivity of wind erosion in the Iranian section of the Hamoun
wetland as the Hamoun wildlife refuge. Byliterature reviewing and using experts’ knowledge, 15
effective criteria in the phenomenon of wind erosion were determined and weighted by using
AHP method. The weights analysis showed that among the criteria, vegetation cover with 0.13
had the highest weight. Using satellite images related to November 2021, the SAVI vegetation
index was prepared as an index of the amount of vegetation cover. To prepare the soil criteria
maps, 135 pints of surface soil were taken and transferred to the lab. After determining the criteria
value in each sample, the map of each criterion was prepared using the IDW method. The criteria
were standardized using the FUZZY method, and then combined by applying the calculated
weights and using the weighted linear combination method to prepare the wind erodibility model.
The prepared model was classified into five erodibility classes. To assess model accuracy, the
wind erosion threshold speed was calculated by installing a portable wind tunnel device at 40
sites. The resulting figures were classified into five levels according to the erodibility classes, and
compared with the corresponding erosion class of the wind tunnel sites. An overall accuracy of
81% for the prepared model shows capability of this model to prepare an accurate wind erosion
model.
Keywords: Dust storm; Soil properties; Weighted linear combination; Hamoun wetland
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چکیده
پدیده فرسایش بادی و توفانهای گرد و غباری یکی از مهمترین مخاطره های اقلیمی فراگیر است که خسارتهای فراوانی را بر
بخشهای مختلف از جمله محیطزیست و سالمت انسانها وارد میکند .تاالب بین المللی هامون در شرق ایران و در مصب رودخانه
هیرمند قرارگرفتهاست که با وقوع خشکسالیهای شدید سه دهة اخیر ،بستر آن به کانون برداشت گردوخاک تبدیل شده است.
هدف از پژوهش حاضر  ،بررسی حساسیت فرسایش بادی در بخش ایرانی تاالب هامون به عنوان پناهگاه حیات وحش است .برای
این منظور ،با انجام مرور منابع و بررسی نظر خبرگان ،تعداد  15معیار مؤثر بر فرسایش بادی تعیین و با بهرهگیری از روش ،AHP
وزندهی شد .بررسی وزنها نشان داد تاج پوشش گیاهی با  0/13بیشترین وزن را دارد .با بهرهگیری از تصاویر ماهوارهای آبان
 ،1۴00شاخص گیاهی  SAVIبه عنوان نمایهای از مقدار تاج پوشش گیاهی سطح زمین تهیه شد .برای تهیة نقشه معیارهای
ویژگیهای خاک ،از  135نقطه از خاک سطحی نمونهبرداری انجام و نمونهها به آزمایشگاه منتقل شد .بعد از تعیین مقادیر عددی
معیارهای مورد نظر در هر نمونه ،نقشه معیارها با بهرهگیری از روش  IWDتهیه شد .معیارها به روش فازی استاندارد شد و سپس
با اعمال وزنها به روش ترکیب خطی وزندار با یکدیگر ترکیب و مدل فرسایشپذیری بادی خاک ،تهیه و به پنج طبقه
فرسایشپذیری طبقهبندی شد .برای بررسی صحت مدل ،در  ۴0محل ،با استقرار دستگاه تونل باد قابل حمل ،سرعت آستانة
فرسایش بادی اندازه گیری و اعداد بهدست آمده مطابق با طبقههای فرسایشپذیری به پنج طبقه ،دستهبندی و با طبقة متناظر
فرسایش پذیری محل استقرار تونل باد مقایسه شد .صحت کلی بهدست آمده  %81نشان دهندة توانایی این روش در تهیه مدل
فرسایش بادی خاک است.

واژگان کلیدی :توفان گرد و غبار؛ ویژگیهای خاک؛ ترکیب خطی وزندار؛ تاالب هامون
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◼ مقدمه
فرسایش بادی یکی از مهمترین معضلهای مناطق
خشک و نیمه خشک است ( )2۴ ،3که شدت گرفتن آن
مشکلهای متعدد محیطزیستی مانند کاهش حاصلحیزی
خاک ،تخریب زیرساختها و مشکالت اقتصادی ،اجتماعی
و بهداشتی ،ایجاد کرده است ( .)25 ،22این مسئله به ویژه
در مناطق خشک به دلیل فقر پوشش گیاهی ،کمبود
هوموس ،خشک بودن و ریز دانه بودن ،وجود امالح زیاد
خاک جدیتر است ( .)1۴ ،۴اگرچه منشا ریزگردها ،مناطق
خشک و بسیار خشک میباشند ،رشد جمعیت و کاهش
حاصلخیزی خاک ،خشک شدن تاالبها و تغییر اقلیمی
این فرایند را افزایش دادهاند (.)1۷ ،۴
فرسـایشپـذیری بادی بـه ویژگیهای فیزیکـی و
شیمیایی خاک مربوط میشود ( .)25 ،12 ،5بنابراین برای
بررسی و ارزیابی پدیده فرسایش بادی خاک و توفانهای
گرد و غبار ،نه تنها ویژگیهای مربوط به باد ،بلکه
ویژگیهای مختلف فیزیکی و شیمیایی خاک باید مورد
بررسی قرار بگیرند ( .)2۴ ،۹فرسایشبادی در مناطق با
خاکهای نرم و رطوبت کم ،دانهبندی ریز و بدون پوشش
گیاهی ،از شدت بیشتری برخوردار است و در نتیجه در این
مناطق ذرات خاک در سرعتهای کمتر باد جابجا میشوند
( .)1۶ ،3در مطالعهای برای بررسی عوامل مؤثر بر توفانهای
گرد و غبار در منطقه سیستان ،کم بودن رطوبت خاک ،از
بین رفتن پوشش گیاهی و سرعت باد به عنوان مهمترین
دالیل تشدید توفانهای گرد و غبار در منطقه سیستان بیان
شد ( .)2۶همچنین در مطالعهای دیگر ،برای بررسی تأثیر
برخی از ویژگیهای خاک بر روی فرسایشپذیری بادی
خاک ،به میانگین وزنی قطر خاکدانه و نسبت جذب سدیم
( )SAR1بهعنوان مهمترین مولفههای تأثیر گذار بر فرسایش
بادی اشاره شده است ( .)2۴در پژوهشی بر روی تغییرات
مکانی سرعت آستانه فرسایشبادی در منطقه جزینک دشت
سیستان ،درصد رس ،سیلت و ماسه ،اسیدیته ،شوری ،درصد
ماده آلی ،میانگین وزنی قطر خاکدانهها و درصد سنگریزه
خاک سطحی ،بهعنوان عوامل مهم در تعیین سرعت آستانه
فرسایش بادی تعیین شدند ( .)2همچنین در تحقیقی،

رابطه منفی و معنیدار بین شدت فرسایش خاک و تعدادی
از ویژگیهای فیزیکی خاک مانند مقدار سنگریزه سطحی،
میانگین قطر خاکدانهها ،مقدار رس و میزان رطوبت خاک
را گزارش شده است ( .)25از طرف دیگر ،رطوبت خاک
سطی ،اندازه و چگالی ذرات خاک ،از جمله عواملی هستند
که بر روی فرسایشبادی خاک مؤثر هستند و افزایش آنها
موجب کاهش مقدار فرسایش بادی خاک میگردد (.)1۴ ،۷
بعالوه در مطالعه دیگر ،کاتیون سدیم به عنوان مهمترین
کاتیون در افزایش فرسایشپذیری و کاتیون کلسیم به
عنوان مهمترین کاتیون در تثبیت خاک و ماده آلی خاک
به عنوان یک هسته و اتصال دهنده که موجب کاهش
فرسایشپذیری خاک میگردد ،بیان شده است (.)28
تعیین مناطق حساس و مولفههای تأثیرگذار بر ایجاد
حساسیت خاک در مقابل فرسایش بادی ،مهمترین بخش
برای کاهش روند در حال توسعه فرسایش خاک و اثرات
مستقیم و غیر مستقیم آن میباشد ( .)25 ،1بررسی سرعت
آستانه فرسایش بادی ،یکی از روشهای تعیین حساسیت
مناطق مختلف به فرسایش بادی خاک میباشد (.)15 ،13
سرعت آستانه فرسایش بادی آن مقدار از سرعت باد است
که در آن فرسایش خاک و برداشت ذرات از بستر آغاز
میشود ( .)۹ ،۶ ،5 ،1تعیین آستانه فرسایشبادی در یک
منطقه موجب مشخص شدن حساسترین مناطق به
فرسایشبادی و تعیین کانونهای بحرانی فرسایش گردد
( .)5این مسئله موجب صرفهجویی در هزینه اقدامات الزم
برای کاهش پدیده گرد و غبار خواهد شد ( .)۶ ،5روشهای
مختلفی برای ارزیابی حساسیت فرسایش بادی خاک تا
کنون مورد استفاده قرارگرفتهاند.
روش ارزیابی چند معیاره یکی از روشهای ارزیابی برای
موضوعهای مختلف است ( .)21این روش امکان بهرهگیری
از قابلیتهای سامانههای اطالعات جغرافیایی ( )GIS2را
ایجاد کرده که جهش عظیمیدر مطالعات ارزیابی ایجاد
نموده است ( .)15برای ارزیابی ،مهمترین کاربرد GIS
بازیابی اطالعات متفاوت از منابع مختلف ،تبدیل هندسی
آنها ،مدلسازی و همپوشانی نقشهها بر روی یکدیگر است
( GIS .)21 ،1۹قادر است از تلفیق نقشههای مکانی

1 Sodium adsorption ratio

2 Geographic information system
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ویژگیهای مختلف سرزمین ،نقشههای نهایی ارزیابی را با
بکار گیری مدلهای ریاضی ارائه کند (.)15
منطقة سیستان با بارش ساالنه حدود  50mmو بدلیل
وجود رسوبات آبرفتی ،رودخانهای و دریاچهای ریـزدانـه،
فرسـایشپـذیری زیـادی دارد کـه بـا توجـه بـه وزش
بادهای  120روزه و اقلیم منطقه و ناکافی بودن پوشش
گیاهی ،ذرات خاک به آسانی جابجا شده و نه تنها موجب
ایجاد ریزگردها و تشکیل توفانهای گرد و غبار میشود،
بلکه باعﺚ به وجود آمـدن تپـههـای ماسـهای بـه اشـکال
مختلف شده است ( .)1۶ ،12 ،2این امر موجب مدفون
شدن اراضی زراعی ،کانالهای آبیاری و روستاها شده و
عالوه بر آن هوای آلوده و مملو از ریزگردها ،ساکنین منطقه
را دچار مشکالت تنفسی مینماید ( .)22ردیابی توفانها
توسط تصاویر ماهوارهای نشان میدهد که گستره وسیعی
از مناطق شرق و جنوب کشور نیز تحت تأثیر توفانهای
گرد و غبارناشی از منطقه سیستان قرار میگیرند ( .)1۶در
پژوهش حاضر با بهرهگیری از مدل ارزیابی چند معیاره که
کمتر در مطالعات فرسایش بادی و خاکشناسی مورد
استفاده قرار گرفته به همراه نظر کارشناسان و خبرگان و
بر اساس شرایط خاک ،اقدام به بررسی حساسیت پذیری
منطقه به فرسایش بادی شده است.
هدف از انجام پژوهش حاضر ،تعیین حساسیت مناطق
مختلف پناهگاه حیاتوحش هامون به فرسایش بادی با
بهرهگیری از روش ارزیابی چند معیاره و تلفیق آن با روش
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فازی ،با بکارگیری مهمترین معیارهای تأثیر گذار بر روی
این پدیده میباشد.
◼ مواد و روش
منطقة مورد بررسی

پژوهش حاضر در قسمت ایرانی تاالب بین المللی
هامون با عنوان پناهگاه حیات وحش هامون ،با مساحتی
بالغ بر  280000 haدر ´ 30 ° 25تا ´ 31 ° 2۷عرض
جغرافیایی و ´ ۶۰° 5۶تا ´ ۶1 ° ۴3طول جغرافیایی در
جنوب شرق ایران ،شمال استان سیستان و بلوچستان و در
مجاورت شهرستان زابل انجام شده است (شکل .)1
مهمترین منابع تامین کننده آب تاالب هامون ،رودخانههای
هیرمند و فراهرود میباشند ( .)22در زمان پرآبی پناهگاه
حیات وحش هامون تنوع زیستی و گیاهی زیادی دارد.
میانگین بارندگی منطقه کمتر از  50mmو اقلیم آن به روش
دمارتن فوق خشک است ( .)1۷مهمترین جهت وزش
بادهای کمنطقه متأثر از سامانة موسمی ،شمال به جنوب به
نام بادهای  120روزه است که از خرداد تا شهریور هر سال
میوزند .مهمترین عامل تهدید کننده این پناهگاه ،کاهش
ورودی آب رودخانههای منتهی به آن و خشکسالی
هیدرولوژیکی میباشد .به دلیل خشک شدن تاالب و وزش
بادهای شدید موسمی ،فرسایش بادی خاک بستر تاالب
شدت یافته و درنتیجه شدت و تناوب توفانهای گرد و غبار
در منطقه سیستان افزایش پیدا کرده است (.)22 ،12

شکل  .1موقعیت منطقه مورد بررسی
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تعیین شد .جوابهای مقایسه برای هر دو معیار بر اساس
جدول  ،1تکمیل شد.

روش پژوهش
دادهها

برای دستیابی به اهداف پژوهش حاضر از تصویر
ماهوارهای برای مرداد  13۹۷در زمان وقوع توفان گرد و
غبار و تصویر آبان سال  1۴00مربوط به سنجنده ،OLI1
همزمان با مطالعات میدانی ،بررسی مطالعات گذشته
مرتبط با موضوع مطالعه و نتایج مطالعات میدانی و نظرات
کارشناسان و خبرگان استفاده شد.
تعیین معیارهای مورد نیاز مطالعه

برای تعیین معیارهای مورد نیاز ارزیابی حساسیت
فرسایش بادی منطقه ،در آغاز با مرور منابع  1۹معیار
انتخاب شد .در پایان بر پایة پرسشنامة تکمیل شده توسط
 1۷نفر از خبرگان خاکشناسی ،مرتعداری ،ژئومورفولوژی و
محیطزیست تعداد  1۴معیار مربوط به خاک و  1معیار
درصد تاج پوشش گیاهی انتخاب شد.
تعیین وزن معیارها

با تهیة ماتریس مقایسههای زوجی در قالب 1۷
پرسشنامه و به روش  AHP2معیارها به صورت دو به دو ،با
یکدیگر مقایسه ،نتایج به نرم افزار  Expert choiceوارد و
وزن معیارها در هر پرسشنامه محاسبه شد .برای بررسی
پرسشنامهها ،ضریب سازگاری آنها محاسبه وپرسشنامههای
با ضریب بیش از  0/1تعیین و ضمن توضیح ،جهت بررسی
مجدد برگشت داده شدند .با میانگینگیری هندسی از
وزنهای بدست آمده از هر پرسشنامه ،وزن نهایی معیارها

پردازش تصاویر ماهوارهای

برای تهیه نقشة درصد تاج پوشش گیاهی منطقه از
تصویر سنجنده  OLIمربوط به آبان  1و همزمان با نمونه
برداریهای میدانی استفاده شد .بنا به اطالعات همراه
تصویر ،تصحیح هندسی بر روی تصاویر انجام شده بود .برای
تهیه نقشة دقیق ،تصحیح اتمسفریک به روش FLASH3
در محیط نرم افزار  ENVI 5.1بر روی تصویر اعمال شد.
همچنین با اعمال مرز پناهگاه حیات وحش هامون ،تصویر
این منطقه از کل تصویر ماهوارهای جداشد .برای معیار
تراکم پوشش گیاهی از شاخص گیاهی  SAVI4تهیه شد.
این شاخص با بهرهگیری از باندهای مادون قرمز نزدیک و
قرمز و با ضریب  Lبرابر  0/5تهیه گردید ( .)11رابطة ،1
نحوه محاسبه شاخص  SAVIرا نشان میدهد.


( NIR − RED 
).(1 + L
 ( NIR + RED + L) 

SAVI= 

() 1

در این رابطه  REDباند قرمز و  NIRباند مادون قرمز
نزدیک میباشد .همچنین برای تهیة نقشه پوششهای
مختلف خاک در تاالب هامون ،با اعمال طبقهبندی نظارت
نشده به روش خوشهای ،نقشة منطقه بر اساس تنوع
بازتابشی سطج زمین در  ۹طبقه بدون برچسب 5تهیه شد.

جدول  .1مقیاسی برای مقایسه دو به دو معیارها ()19
ردیف

امتیاز

تعریف

1
2
3
۴
5
۶

1
3
5
۷
۹
8 ،۶ ،۴ ،2

اهمیت مساوی
اهمیت اندکی بیشتر
اهمیت بیشتر
اهمیت خیلی بیشتر
اهمیت مطلق
اهمیت بینابین

1 Operational Land Imager
2 Analytic Hierarchy Process
3Fast line-of-sight atmospheric analysis of spectral hyper
cubes

4 Soil-Adjusted Vegetation Index
5 Label
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نمونهبرداری میدانی و تهیه ویژگیهای خاک

برای تهیة بررسی ویژگیهای خاک منطقه با توجه به
دستههای تهیه شده در طبقهبندی نظارت نشده تصویر
ماهوارهای ،بررسی نظر کارشناسان و بودجه زمانی و مکانی،
تعداد  135نقطه محل نمونهبرداری خاک در  ۹طبقه بازتابشی
تعیین شد .برای تعیین زمان نمونهبرداری ،به منظور جلوگیری
از تأثیر رطوبت حاصل از بارندگی ،دادههای مربوط به بارش
شهرستان زابل بررسی و نمونهبرداری به گونهای انجام شد
که طی  2ماه قبل از بررسی میدانی ،باران در منطقه نباریده
باشد .نمونهبرداری از خاک سطحی تا عمق  0/1متری انجام
شد .نمونهها به آزمایشگاه خاکشناسی منتقل و اطالعات مورد
نیاز بر اساس جدول  ،۴با روشهای استاندارد ،تعیین شد.
آماده سازی معیارها

برای ممکن شدن ترکیب معیارها با واحدها و مقادیر
متفاوت ،معیارها به روش فازی و با اعمال توابع مناسب با
درنظر گرفتن تأثیر هر معیار در پدیده فرسایش بادی ،بین
صفر تا  255از مناطق بدون حساسیت تا حساسیت خیلی
زیاد ،استاندارد شدند .نقشه هر یک از معیارهای مربوط به
خاک ،با بهرهگیری از روش درونیابی فاصله معکوس وزنی
 IDW1در محیط نرم افزار  ARC GISتهیه شد.
استانداردسازی دادهها

برای فراهم شدن امکان تلفیق معیارها با ارزشها و
واحدهای متفاوت ،تمامی آنها با توجه به تأثیر گذاری مثبت
یا منفی بر روی مقدار فرسایشپذیری بادی خاک ،با
بهرهگیری از توابع کاهنده یا افزاینده و با بهرهگیری از توابع
 Jشکل ،بین صفر تا  255با عنوان بدون حساسیت و با
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حساسیت خیلی زیاد ،استاندارد شدند.
تهیه مدل حساسیت فرسایش بادی منطقه

برای تهیه مدل فرسایش بادی منطقه ،معیارهای
استاندارد شده با توجه به وزنهای محاسبه شده به روش
ترکیب خطی وزندار ( )WLC2بر پایة رابطة  ،2با یکدیگر
ترکیب و مدل حساسیت فرسایش بادی پناهگاه حیات
وحش هامون تهیه شد.
𝑖𝐶 ∏ 𝑖𝑋 𝑖𝑊 ∑ = 𝑆

() 2

 =Sحساسیت به فرسایش بادی  = 𝑋𝑖 ،ارزش فازی
معیار = ∏ ،عالمت ضرب = 𝐶𝑖 ،الیه بولین که محدودیت
نامیده میشود = 𝑊𝑖 ،از الیهها هریک وزن
در این مطالعه ،الیه بولین مورد استفاده قرار نگرفت.
برای تهیة نقشه طبقههای حساسیت به فرسایش ،با در نظر
گرفتن دامنه عددی استفاده شده در فازیسازی دادهها که
بین صفر تا  255بود ،مدل تهیه شده در طبقات 50
واحدی ،با توجه به جدول  ،2در  5طبقه تهیه شد.
ارزیابی صحت مدل فرسایشپذیری خاک

برای بررسی دقت نقشه تولید شده در ارتباط با سرعت
آستانة فرسایش بادی و نتیجة مدل فرسایش بادی ،در زمان
نمونه برداری در  ۴0محل نمونهبرداری خاک که در شعاع
بیش از  500متری محل از جهت وضعیت ظاهری خاک و
پوشش گیاهی از وضعیت همگن برخوردار بود ،با استقرار
تونل باد سرعت آستانه فرسایش بادی اندازهگیریشد .به
این ترتیب سعی شد تا سرعت آستانة محاسبه شده نماینده
سطح وسیعی از منطقه باشد.

جدول  .2حدود مناسب برای هر طبقه حساسیت فرسایش بادی
نام هر طبقه حساسیت فرسایش بادی

دامنه اعداد

با حساسیت فرسایش بادی خیلی کم
با حساسیت فرسایش بادی کم
با حساسیت فرسایش بادی متوسط
با حساسیت فرسایش بادی زیاد
با حساسیت فرسایش بادی خیلی زیاد

50- 0
100 – 50
150 – 100
200 – 150
255 - 200

1 Inverse distance weighted

2 Weighted linear combination
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دستگاه که دارای یک سطح تماس با خاک است و
تغییرات ایجاد شده در خاک توسط باد با وجود جدار
شیشهای تعبیه شده قابل مشاهده است .کیسة رسوبگیر که
در انتهای تونل قرار دارد و بیشتر برای تعیین مقدار خاک
فرسایشیافته قابل استفاده است .در این پژوهش از دستگاه
تونل بادی ( )2ساخته شده توسط دانشگاه یزد استفاده شد
(شکل .)2
آستانههای مربوط به فرسایش بادی منطقه ،در نرمافزار
آماری و با بهرهگیری از دستور گروهبندی شرطی 1براساس
جدول  ،3با طبقههای مختلف حساسیت فرسایشپذیری
بادی تطبیق داده شدند.
سپس آستانه فرسایش به سطح همگن نسبت داده شد
و با مقایسه موقعیت هر محل با طبقه متناظر در نقشه
فرسایشپذیری خاک ،صحت کلی نقشههای تولیدی بر پایة
رابطة  ،3محاسبه شد .صحت کلی بهعنوان یک معیار
ارزشگذاری دقت مدل از طریق تقسیم مجموعه پیکسلهای
صحیح طبقهبندی شده تمامی طبقات به مجموع
پیکسلهای مرجع میباشد:

c

Eii

() 3

()1۷


i

N

= O. A

که در آن  Cتعدادطبقهها N ،تعدادکل پیکسلهای
معلوم Eii ،اعضای قطری ماتریس خطا و O.A2صحت کلی
میباشد.
◼ نتایج و بحث
تعیین ،تهیه نقشه و استانداردسازی نقشه معیارها

تصمیمگیری چند معیاره ،روشی برای تصمیمگیری در
مورد اهداف پیچیده چندگانه است ( .)15این روش برای
حل مسائل در دورههای زمانی بلند مدت ،عدم قطعیت،
ریسک و موضوعات پیچیده به کار میرود ( .)1۹یکی از
مزایای این روش امکان استفاده از نظرات کارشناسان و
خبرگان در موضوعات مطالعه میباشد ( .)21 ،1۹در
ارزیابی چند معیاره ،وزندهی موجب میشود که الیههای
مختلف ارزشهای متفاوتی پیدا کنند و از این طریق تجزیه
و تحلیلها با دقت بیشتری صورت گیرد (.)21

شکل  .2تصویر تونل باد مورد استفاده
جدول  .3حدود تعیین شده برای تعیین طبقات حساسیت فرسایش بادی بر اساس مقدار سرعت باد
ردیف

طبقات حساسیت فرسایش بادی

سرعت آستانه فرسایش بادی (متر بر ثانیه)

1
2
3
۴
5

با حساسیت فرسایش بادی خیلی کم
با حساسیت فرسایش بادی کم
با حساسیت فرسایش بادی متوسط
با حساسیت فرسایش بادی زیاد
با حساسیت فرسایش بادی خیلی زیاد

بیشتر از 12
 10تا 12
 ۷تا 10
 5تا ۷
کمتر از 5

1 Conditional formatting

2 Overal Accuracy
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همچنین امکان تلفیق این روش با روش فازی ،موجب
میشود تا از مقدار عدم قطعیت که معموال در دادههای
مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی وجود دارد کاسته
شود ( .)1۹با توجه به پیچیدگی ویژگیهای خاک و
معیارهای مؤثر بر فرسایش بادی ،ارزیابی چند معیاره
حساسیت فرسایش و استفاده از روش فازی ،ضمن کاهش
عدم قطعیت دادهها ،امکان استفاده از طیف مختلفی از
دادهها را فراهم نموده است.
در این پژوهش ،با انجام مرور منابع و بررسی نظر
کارشناسان ،تعداد  15معیار شامل  1۴معیار خاک و معیار
درصد تاج پوشش گیاهی ،مناسب شرایط منطقه و مطالعه،
در نظر گرفته شد .برای تهیه شاخص  SAVIتصحیح
اتمسفریک برروی تصاویر انجام شد که موجب تبدیل ارزش
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عددی پیکسلها به مقادیر واقعی آنها گردید .مقادیر مربوط
به هر شاخص نیز با بهرهگیری از روشهای استاندارد در
آزمایشگاه تهیه شد .نقشه معیارهای خاک با بهرهگیری از
روش  IDWدرون یابی شدند .از مزایای این روش حفظ
مقدار نمونه در محل نمونه برداری و تهیه نقشه مناسب در
صورت پراکنش مناسب نقاط نمونه برداری در منطقه
میباشد ( .)2۷نقشههای مختلف ویژگیهای فیزیکی و
شیمیایی خاک به همراه شاخص گیاهی  SAVIتهیه و به
صورت فازی استاندارد شدند( .شکلهای  3الف الی ت)،
نقشه استاندارد شده تعدادی از معیارهای مربوط به خاک
و شکل  ، ۴نقشه استاندارد شده پوشش گیاهی بر اساس
شاخص  SAVIکه در این پژوهش مورد استفاده قرار
گرفتهاند را نشان میدهد.

(الف)

(ب)

(پ)

(ت)

شکل  .3نقشه فازی شده هدایت الکتریکی (( )ECالف) ،کاتیون سدیم (ب) ،کاتیون منیزیم (پ) ،کاتیون کلسیم (ت)
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شکل .4نقشه استاندارد شده پوشش گیاهی

بررسی (شکلهای  3الف و ب) نشان میدهد معیارهای
هدایت الکتریکی و سدیم خاک به عنوان معیارها با اثر
گذاری افزاینده بر روی فرسایش خاک در بستر هامون
صابری دارای بیشترین مقادیر در سطح پناهگاه حیات
وحش هامون میباشند .از طرف دیگر ،بررسی (شکلهای
 3پ و ت) مربوط به مقدار کاتیونهای کلسیم و منیزیم
نشان میدهد در همین مناطق این کاتیونها با اثر کاهنده
بر روی پدیده فرسایش بادی ،دارای مقادیر کمتر میباشند.
برخالف کاتیون سدیم که موجب از هم پاشیدگی ذرات
خاک میشود ،کاتیونهای منیزیم و کلسیم دارای رابطة
معکوس با قابلیت فرسایشپذیری خاک میباشند (.)2۴
شکل  ،۴مربوط به کمیت پوشش گیاهی در منطقة مورد
بررسی را نشان میدهد بیشتر نواحی تاالب هامون دارای
خاک بدون پوشش میباشند .استقرار پوشش گیاهی،
موجب تثبیت خاک و مقاومت در برابر فرسایش بادی،
میگردد (.)2۶
تعیین وزن معیارها

1 Aeluropus lagopoides

در پژوهش حاضر وزن معیارها به روش  AHPتعیین
گردید .در مجموع  1۷پرسشنامه توسط استادان و دانشجویان
تحصیالت تکمیلی رشتهها و تخصصهای مختلف (خاکشناسی،
آب و حفاظت آب و خاک) تکمیل شد .ضریب ناسازگاری در
 ۶پرسشنامه بیش از  0/1برآورد ،به مصاحبه شونده اعالم و از
ایشان درخواست شد تا در قضاوتها بازنگری کنند .وزن نهایی
الیهها به روش میانگین گیری هندسی محاسبه شد .جدول
 ،۴وزن معیارها را نشان میدهد.
همانطور که جدول  ،۴نشان میدهد ،پوششگیاهی
دارای بیشترین وزن در بین معیارهای مورد بررسی بوده که
نشان دهنده تأثیر مهم پوشش گیاهی بر روی فرسایش بادی
میباشد .بررسی میدانی و تعیین سرعت آستانه فرسایش
بادی نشان داد در مناطقی که پوشش گیاهی متراکم بونی1
(چمن) یا بوتهای همراه بونی ،وجود دارد ،مقدار آستانة
فرسایش بادی در حالت بیشینة خود میباشد .همچنین در
بررسی تأثیر افزایش مقدار پوشش گیاهی بر روی کاهش
شدت توفان گرد و غبار در مرکز ایران اشاره شده است (.)8
در پژوهش حاضر ،وزن تخصیص داده شده به معیار EC
خاک دومین رتبه را به خود اختصاص داده است.
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جدول  .4وزن محاسبه شده برای معیارها
ردیف

معیار

وزن

ردیف

معیار

وزن

1

کربنات کلسیم

0/0۷

۹

ماده الی

0/0۴

2

کلسیم

0/03

10

pH

0/0۶

3

رس

0/0۶

11

سیلت

0/08

۴

EC

0/1

12

شن

0/03

5

ESP

0/0۹

13

SAR

0/08

۶

رطوبت

0/05

1۴

وزن مخصوص

0/0۷

۷

منیزیم

0/02

15

پوشش گیاهی

0/13

8

سدیم

0/0۹

بررسی حساسیت خاک به فرسایش بادی ،نشانداده
است که هدایت الکتریکی به عنوان عامل مهمی در
فرسایش بادی خاک است که با افزایش مقدار آن ،خاک از
نمک اشباع و نمک تبلور یافته به عنوان بخشی از ذرات
خاک ،موجب از هم پاشیدگی ذرات خاک و در نتیجه
کاهش وزن مخصوص ظاهری خاک میشود که در نتیجه
آن ،سرعت آستانه فرسایش بادی کاهش پیدا میکند ( ۹و
 .)20از طرف دیگر ،با افزایش مقدار هدایت الکتریکی خاک
مقدار نسبت جذب سدیم افزایش پیدا میکند که این معیار

نیز با افزایش حساسیت خاک به فرسایش بادی ،دارای
ارتباط مستقیم است (.)2۴
تلفیق معیارها

تمامی معیارها با بهرهگیری از روش ترکیب خطی
وزندار ( )WLCبا یکدیگر ترکیب گردیده و مدل تهیه شده
بر اساس جدول  ،2طبقه بندی شد .نقشه مربوط به
حساسیت خاک پناهگاه حیات وحش هامون به فرسایش
بادی در (شکل  )5و مساحت هر یک از طبقات حساسیت
به فرسایش بادی در (شکل  )۶نشان داده شده است.

شکل  .۵نقشه حساسیت خاک به فرسایش بادی
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بررسی (شکل  ،)۶مربوط به مساحت مناطق ،نشان
میدهد سطح وسیعی از منطقه در طبقه با حساسیت
فرسایش متوسط تا خیلی زیاد قرار گرفته است .تصویر
مربوط به وقوع توفان گرد و غبار در سطح منطقه سیستان
و پناهگاه حیات وحش هامون مربوط به مرداد سال 13۹۷
در (شکل  )۷نشان داده شده است .در این شکل قسمتهای
روشن مربوط به توفان گرد و غبار از جهت شمال به جنوب
است که جهت وزش باد با فلش نشان داده شده است.
مقایسه (شکل  )5مربوط به حساسیت به فرسایش بادی با

(شکل  )۷مربوط به وقوع توفان گرد و غبار در مرداد سال
 13۹۷نشان میدهد مناطق با بیشترین حساسیت به
فرسایش بادی ،منطبق با تونلهای گرد و غبار در بستر
هامون صابری میباشند که بررسی (شکل  )۴و (شکل )۷
نشان میدهد که شدیدترین آنها مربوط به نواحی بدون
پوشش در بستر هامون صابری هستند .همچنین ،قسمت
جنوب شرقی منطقه در پناهگاه ،دارای خاک حساس و
منطبق با شدت توفان گرد و غبار در مرداد  13۹۷میباشد.

شکل  .۶مساحت هر یک از طبقات حساسیت به فرسایش بادی ()ha

شکل  .۷تصویر توفان گرد و غبار در منطقه سیستان(خط قرمز ،مرز پناهگاه حیات وحش هامون)
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بررسی میدانی نقشه فرسایشپذیری و روی هم اندازی
الیه پوشش گیاهی بر روی آن نشان داد ،مناطق با
حساسیت فرسایشپذیری خیلی کم ،بیشتر ،منطبق با
نواحی با پوشش گیاهی متراکم و با تخریب کم در اثر چرای
دام ،میباشند .از طرف دیگر ،بافت خاک بر روی مقدار
فرسایش بادی ،دارای تأثیر است ( .)13 ،5 ،1کاهش سطح
پوشش گیاهی موجب افزایش سطح تماس باد با ذرات
خاک میگردد و در نتیجه مقدار فرسایش بادی افزایش
پیدا میکند ( .)18مقایسه نقشه حساسیت خاک به
فرسایش و نقشه مقدار رس خاک نشان داد ،منطقههای
موجود در دو طبقة با حساسیت خیلی کم و کم ،بیشتر
شامل مناطق با بافت رسی سخت با رطوبت بیشتر میباشد.
از طرف دیگر ،مناطق با کمترین مقدار سرعت آستانه
فرسایش بادی ،اراضی با بافت لومی و شنی ،با مقادیر بیشتر
سدیم ،رطوبت کم و  SARزیاد میباشد .در پژوهشی دیگر،
ضمن اشاره به تأثیر بافت و رطوبت خاک بر روی فرسایش
بادی و افزایش آن در مناطق با بافت لومی -شنی ،به
فرسایشپذیر بودن خاکهای با بافت درشت و فاقد ذرات
ریز چسبنده اشاره شدهاست ( .)3در پژوهشی دلیل تأثیر
رس در کاهش فرسایشپذیری خاک را کاهش نفوذپذیری
خاک و پایداری خاکدانهها و ایجاد چسبندگی بین ذرات
خاک بیان کردهاند ( .)23با این وجود ،نتایج پژوهش حاضر
نشان داد علیرغم رسی بودن خاک در برخی مناطق،
فرسایشپذیری این نواحی بسیار زیاد میباشد .در پژوهشی
در دشت سیستان بیان شده است ،ذرات ریز رس با داشتن
رطوبت موجب ایجاد چسبندگی میشوند ،اما در شرایط
خشکسالیهای متوالی سیستان و کاهش رطوبت خاک ،این
ذرات به دلیل شدت یافتن وزش بادهای موسمی منطقه،
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خشکی شدید و تردد زیاد دام و خودرو ،توسط باد و با
همراهی ذرات درشتتر ،جابجا شده و بافت خاک به سمت
سیلتی شدن پیش میرود ( .)2۶از آنجاییکه پوشش گیاهی
با دارا بودن تأثیر زیاد نقش مهمی در تثبیت خاک دارد
( ،)8با ادامه خشکی بستر دریاچه و نیز روند شدید چرای
دامهای اهلی ،با کاهش تراکم پوشش گیاهی ،کوبیده شدن
خاک توسط دام و با شورتر شدن خاک سطحی و در نتیجه
از هم گسیختگی ذرات خاک ،امکان تبدیل هر طبقه از
حساسیت فرسایش بادی به طبقه و یا طبقات حساستر
وجود دارد که تهدید بزرگی برای حیات منطقه سیستان
میباشد .در مطالعهای دیگر به تأثیر عبور و مرور دام بر
روی از بین رفتن سلهها و ساختمان سطح خاک و ایجاد
ذرات ریزتر و در نتیجه افزایش شدید فرسایشپذیری خاک
اشاره شده است (.)5
بررسی دقت مدل حساسیت فرسایش بادی

سرعتهای محاسبه شده برای هر محل راه اندازی تونل
باد با وضعیت موقعیت متناظر آن در نقشه حساسیت به
فرسایشبادی مقایسه و صحتکلی نقشه برابر  %81محاسبه
شد که در حد قابلقبول در مقیاس مطالعه میباشد.
جدول  ،5ماتریس تهیه شده برای ارزیابی صحت نقشه
مدل حساسیت فرسایش بادی را نشان میدهد .بررسی
جدول  ،5نشان میدهد بیشتر خطاهای مدل مربوط به
تخصیص پیکسلهای یک طبقه فرسایشپذیری به
پیکسلهای در طبقات باالتر و پایینتر میباشد .در این
جدول ،سطر بیانگر مجموع پیکسلهای نمونه برداری شده
بر اساس نتایج استقرار تونل باد است.

جدول  .۵نتیجه ارزیابی صحت مدل حساسیت فرسایش بادی
با حساسیت خیلی زیاد

با حساسیت زیاد

با حساسیت متوسط

با حساسیت کم

با حساسیت خیلی کم

2۹
35
۴0
80
۶۹8
۹03
مجموع پیکسهای قطر اصلی
مجموع پیکسلها

11
20
۷2
۴50
۴1
5۹۴
230۷
28۴5

0
3۴
۴۶8
33
1۶
551
صحت کلی

10
3۹3
30
2۶
21
۴50
%81

2۹8
1۷
۹
۴
10
338

با حساسیت خیلی کم
با حساسیت کم
با حساسیت متوسط
با حساسیت زیاد
با حساسیت خیلی زیاد
مجموع
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با این وجود ،در طبقات با قابلیت فرسایش زیاد و خیلی
زیاد ،پیکسلهایی مشاهده میشوند که نتایج استقرار
دستگاه تونل باد ،آنها را به طبقات با قابلیت فرسایشپذیری
کم و حتی خیلی کم نسبت داده است .بازدیدهای میدانی
نشان داد ،در برخی مناطق پوسته رویی خاک سطحی با
ضخامت در حدود یک تا دو میلیمتر ،محکم و با آستانه
منطبق با فرسایشپذیری کم یا حتی خیلی کم بود .بررسی
وضعیت خاک الیه خاک زیرین این پوسته نشان داد که
خاک ،به صورت کامال پودری و بسیار فرسایشپذیر است.
در این موارد علی رغم اینکه بر اساس معیارهای ارزیابی و
نتایج آزمایشگاهی ،منطقه دارای حساسیت فرسایشپذیری
بسیار زیاد تعیین شده بود ،اما سرعت آستانه محاسبه شده،
تأییدکننده نقشه تهیه شده نبود .بررسی نمونههای برداشت
شده ،سدیمی بودن شدید خاک این نواحی را نشان داد .در
مطالعهای بیان شده است در خاکهای غنی از نمکها ،نمک
در سطح خاک تلغیظ شده و پوسته نازک نمکی را ایجاد
میکند که مانع بادبردگی ذرات خاک میگردد .همچنین،
وجود کربنات کلسیم بخصوص در خاکهای رسی ،موجب
ایجاد سطح سخت و صیقلی بیان شده است ( .)۹بررسی
جدول  ،5نشان میدهد ،در برخی از نواحی ،استقرار دستگاه
تونل باد ،یک منطقه با حساسیت زیاد به فرسایش بادی را
نشان میداد در حالی که نتایج مدلسازی بر اساس
ویژگیهای خاک و پوشش گیاهی ،نشاندهنده یک ناحیه با
فرسایش کم و حتی خیلیکم بود .بررسی میدانی منطقه
نشان دهندة چرای شدید و تحریب پوشش گیاهی در زمان
نمونه برداری بود که موجب ایجاد اختالف در مدل تهیه شده
و واقعیت میدانی شده بود .بررسیهای میدانی و مصاحبه با
افراد محلی نشان داد در صورت شکستن الیه نازک سطحی
خاک به وسیله دامهای منطقه ،این نواحی از مهمترین
کانونهای گردوغبار منطقه میباشند (.)5
◼ نتیجهگیری
تاالب هامون قبل از شروع خشکسالی در سال ،13۷8
به عنوان یکی از مهمترین زیستگاههای شرق ایران ،منبع
اقتصادی ساکنین منطقه سیستان و متعادل کننده وضعیت
اقلیمی منطقه بوده است ( .)22 ،1۷ ،1۶با تداوم

خشکسالیها به دلیل قطع رودخانههای تامین کننده آب
آن ،در طی سه دهه اخیر بسیاری از کارکردهای خود را از
دست داده است و هم اکنون بستر آن به یکی از مهمترین
کانونهای گرد و غبار در جنوب شرق ایران و کشورهای
همسایه با اثرات اقتصادی ،اجتماعی و زیست نحیطی
تبدیل شده است ( .)22 ،1۶این پژوهش با هدف بررسی
تأثیر ویژگیهای خاک پناهگاه حیات وحش هامون بر
قابلیت فرسایشپذیری نواحی مختلف آن انجام شد.
آبگیری برخی از قسمتهای تاالب در زمان بررسی ،یکی
از محدودیتهای این بررسی بود .بررسی تصاویر ماهوارهای
مربوط به وقوع توفانهای گرد و غبار ،بررسی نظر
کارشناسان و بازدیدهای میدانی ،نواحی مختلف این تاالب
دارای حساسیتهای متفاوت به پدیده فرسایش بادی هستند
( .)1۶یکی از مهمترین یافتههای پژوهش حاضر ،پهنه
بندی حساسیت فرسایش بادی خاک بر اساس معیارهای
فازی شده مؤثر در مقدار فرسایش بادی منطقه ،در سطج
تاالب هامون بود .بررسی نمونههای خاک برداشت شده از
سطح تاالب هامون نشان داد ،هر چند مقدار رس در بیشتر
نواحی تاالب غالب میباشد ،اما با تداوم خشکسالی و از
دست دادن رطوبت خاک ،چسبندگی ذرات خاک کاهش
یافته و ذرات ریز رس ،با وزش باد از سطح خاک کنده
میشوند ( .)20یکی از تفاوتهای مهم در خاک این تاالب،
تفاوت در مقدار هدایت الکتریکی و مقدار کاتیون سدیم
خاک در برخی مناطق بود که موجب از هم پاشیدگی ذرات
خاک در این نواحی شده بود ( .)۹از طرف دیگر ،در برخی
مناطق ،بهویژه در هامون صابری ،حتی علیرغم وجود
پوشش گیاهی ،به دلیل چرای شدید دام ،پیوستگی بین
ذرات سبک خاک از بین رفته بود که استقرار تونل باد در
این نواحی نشان داد ،این مناطق به یکی از مهمترین
کانونهای گرد و غبار در سطح تاالب تبدیل شدهاند که
منطبق با نتایج مدل تهیه شده نبود .با توجه به تداوم
خشکسالی در منطقه سیستان و وزش بادهای شدید
موسمی ،این امکان وجود دارد تا برخی از طبقات حساسیت
فرسایش بادی این منطقه به طبقات با حساسیت بیشتر
تبدیل شوند که موجب تشدید پدیده گرد و غبار در منطقه
سیستان ،کشورهای افغانستان ،پاکستان و ایران خواهد
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بر روی افزایش فرسایشپذیری خاک مورد بررسی بیشتری
.قرار گیرد
◼ سپاسگزاری
نویسندگان بر خود الزم میدانند از تأمینکنندة مالی
IR-UOZ-GR-  دانشگاه زابل با شماره پژوهانة،این پژوهش
. تقدیر و تشکر نمایند4211

 با توجه به تأثیرهای وسیع پدیدة گرد و غبار در زندگی.شد
 نتایج این بررسی در انجام اقدامات،جوامع منطقه سیستان
مدیریتی با بیشترین تأثیر در کاهش پدیده گرد و غبار در
مناطق با بیشترین قابلیت فرسایشپذیری بادی و نیز
کنترل طبقات با قابلیت کمتر اما مستعد افزایش مقدار
، همچنین. دارای کاربرد خواهد بود،فرسایشپذیری
 تأثیر چرای دام،پیشنهاد میشود در بررسی دیگر مناطق
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Abstract
Iran's location in the drylands belt has increased the frequency of dust storms in western parts of
Iran, particularly the city of Kermanshah and negative environmental impacts. Arid lands, as one
of the main sources of suspended dust in the atmosphere, face problems such as sandstorms, high
levels of dust particles and reduced visibility, which are major climate problems in the country,
especially in the border provinces. The purpose of the present study is to investigate the
performance of a numerical model between the meteorological-chemical atmosphere scale called
WRF-Chem model in the simulation of the concentration of suspended particles in Kermanshah
region. By comparing the spatial distribution and concentration of suspended particles,
meteorological parameters simulated by the model, and the available observational values for
PM10 particles in Kermanshah, the efficiency of the WRF-Chem model was evaluated. The
results of the simulation of PM10 particles for the studied days showed that the central and western
deserts of Iraq, Syrian desert, Kuwait and northern Saudi Arabia are the main source of dust
storm. Due to the logical correlation between dust particle emissions and temperature and relative
humidity parameters, accurate estimation of these parameters is very effective in PM10 particle
simulation accuracy. Based on the analysis of the PM10 variables, temperature and relative
humidity and the plotted graphs and their comparisons, a favorable agreement was achieved
between the simulated and measured values for PM10, temperature and relative humidity.
Keywords: Dust particles; Schema; Temperature; relative humidity; Particle concentration
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چکیده
قرار گرفتن ایران در نواحی بیابانی موجب افزایش رخداد توفانهای گردوغبار در نواحی غربی ایران بهویژه شهر کرمانشاه و تأثیر
نامطلوب محیطزیستی شدهاست .از آن جایی که یکی از چشمههای اصلی در گسیل ذرات معلق به جو ،سطوح بیابانی است ،مسائلی
از قبیل توفان ماسه ،غلظت زیاد ذرات گردوغبار و کاهش دید از مشکالت عمدة اقلیمی در کشور است .هدف این پژوهش ،بررسی
عملکرد مدل عددی میان مقیاس هواشناسی -شیمی جو به نام مدل  WRF-Chemدر شبیهسازی غلظت گردوغبارِ شهر کرمانشاه
است .با مقایسة غلظت گردوغبار و توزیع مکانی متغیرهای هواشناسی شبیهسازی شده توسط مدل و مقدارهای مشاهداتی ذرات
 PM10در کرمانشاه ،کارآیی مدل  WRF-chemازریابی شد .نتایج حاصل از شبیهسازی ذرات  PM10برای روزهای مورد بررسی ،بیابان
های مرکزی و غربی عراق ،بیابان های سوریه ،کویت و شمال عربستان را به عنوان منبع اصلی برداشت ذرات گردوغبار نمایش داد.
به دلیل همبستگی منطقی گسیل ذرات گردوغبار با متغیرهای دما و رطوبتنسبی ،برآورد مناسب آنها ،در میزان دقت شبیهسازی
ذرات  PM10بسیار مؤثر است .با توجه به تحلیلهای صورت گرفته برای متغیرهای  ،PM10دما و رطوبتنسبی و نمودارهای ترسیم
شده و مقایسههای انجام شده ،توافقی مطلوب بین مقادیر شبیهسازی شده و اندازهگیری شده  ،PM10دما و رطوبتنسبی را نشان
داد.

واژگان کلیدی :گردوغبار؛ طرحواره؛ دما؛ رطوبت نسبی ،ذرات معلق
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◼ مقدمه
ذرات معلق موجود در جو که دارای منشأ طبیعی و
انسانی میباشند ،اثرات زیادی بر آب و هوا ،تابش حرارتی
خورشید ،محیطزیست و سالمت انسانها می گذارند (.)14
سرچشمه طبیعی گردوغبارها ،ذرات نمک برخاسته از
اقیانوسها و ذرات بسیار ریز حمل شده توسط باد از نواحی
بیابانی و ذرات جامد ناشی از فعالیتهای آتشفشانی است
( .)27یکی از دالیل اصلی انتشار ذرات گردوغبار با قطر
آئرودینامیک کمتر از  )PM10( 10µmدر جو نواحی بیابانی
جهان (از جمله ایران) ،وقوع توفانهای گردوغبار است که
نسبت به گذشته شدت آن افزایش یافته و بازتابهای
محیطزیستی نامطلوبی به همراه داشته است (.)22
مهمترین رخداد منفی برآمده از افزایش تراکم ذرات
گردوغبار ،به خطر افتادن سالمت انسانها در این نواحی
است که در مطالعات مختلف به تأیید رسیده است (،13
 .)16میزان غلظت ذرات معلق در جو نواحی مختلف
جغرافیایی و از جمله در هوای نواحی شهری به علل مختلف
آب و هوایی ،محیطی و زمینی وابسته است که از بین این
عوامل ،عامل آب و هوایی نقش تأثیرگذارتری بر تغییر
تراکم ریزگردها دارند ( .)36از این رو ،شناسایی عوامل آب
و هوایی تأثیرگذار بر تغییر تراکم گردوغبارها گامی مؤثر
برای کاهش پیامدهای نامطلوب برآمده از آنها به شمار
میرود (.)7
بهدلیل ویژگیهای خاص آب و هوایی و زمینشناسی،
کشور ایران زیر تأثیر مشکالتی از قبیل توفان گردوغبار و
تراکم باالی گردوغبار قرار دارد .نواحی خاورمیانه ،شمال
آفریقا و آسیای میانه به دلیل وجود بیابانهای بزرگی مانند
بیابانهای شبهجزیره عربستان ،نواحی بین رودخانه دجله
و فرات ،مناطق خشک مرکزی ایران و منطقه سیستان و
بلوجستان و بیابان قره قوم در ترکمنستان ،پتانسیل زیادی
برای فرایند فرسایش بادی و وقوع توفانهای گردوغبار دارد
( .)34پدیدة توفانهای گردوغبار در سالهای اخیر با
تشدید بیابانزایی در کشورهای عراق و عربستان و سوریه
جنبههای مختلفی از زندگی مردم کرمانشاه که در
همسایگی کانونهای گردوغباری هستند را متأثر ساخته
است با توجه به اهمیت آثار منفی توفانهای گردوغبار و

همچنین روند افزایشی آنها بررسی ،تشخیص و تحلیل
زمانی و مکانی ویژگیهای این ریزگردها به منظور مدیریت
این بحران و جلوگیری از اثرات زیانآور این ریزگردها بسیار
مهم میباشد ( .)19با توجه به پیامدهای زیاد این پدیده،
طی دهههای اخیر مطالعه این پدیده از جنبههای مختلف
آماری ( ،)3 ،23همدیدی ( ،)4 ،40 ،26شبیهسازی (،34
 )30،17 ،29در مناطق مختلف کشور مورد توجه و بررسی
قرار گرفته است .برای نمونه در پژوهشی به پایش زمانی و
مکانی پدیده گردوغبار با استفاده از دادههای ماهوارهای در
جنوب شرق ایران ،با تأکید بر منطقه جازموریان پرداخته
شد .که چند نقطه در جنوبشرق ایران به عنوان مرکز
ایجاد ریزگردها؛ شامل :زابل ،نواحی در پاکستان نزدیک
ایران ،سواحل مکران و منطقه جازموریان شناسایی شد (.)6
در مطالعهای دیگر به ردیابی و شبیهسازی عددی توفان
گردوغبار در شهر کرمانشاه پرداختند .نتایج بررسی
نقشههای ردیابی  HYSPLITنشان داد که بیابانهای
مرکزی و غربی عراق و صحرای سوریه ،کانونهای اصلی
گردوغبار برای منطقه مورد مطالعه هستند ( .)2در مقالهای
به بررسی تشکیل و انتشار توفان گردوغبار با استفاده از نرم
افزار  HYSPLITو تصاویر ماهوارهای مودیس در شهر اهواز
پرداختند ،نتایج تحقیق نشان داد که جریانات باد شمال با
جهت شمال غرب-غرب و جنوبغرب سبب جابجایی حجم
انبوة گردوغبار از بیابانهای کویت ،عراق ،سوریه و عربستان
به سمت جنوبغرب ایران و شهر اهواز شده است (.)20
توفانهای گردوغبار بزرگ ایران اغلب دارای ابعاد
منطقهای هستند .به همین دلیل برای بررسی این رخدادها
الزم است از ابزارها و روشهایی که توانایی مطالعه بعدهای
مختلف این رخداد را در ابعاد منطقهای دارند بهکار گرفته
شود .امروزه شبیهسازی عددی نسبت به رویدادهای
گردوغبار بهعنوان یکی از مناسبترین ابزارهای افزایش
آگاة شناخته میشود و در بسیاری از پژوهشگاهها و
ارگانهای اجرایی مورد استفاده پژوهشگران قرار گرفته و
میتوان برای پیشبینی زمان ،شدت و در مقیاسهای
متفاوت رخدادهای گردوغبار مورد استفاده قرار گیرد.
چرخه گردوغبار شامل  3بخش ،انتشار گردوغبار ،انتقال
گردوغبار و فرونشست گردوغبار است که می توان آن را از
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طریق مدلهای مختلف شبیهسازی نمود ( .)38از آنجا که
توفان گردوغبار ،پدیدههای جوی هستند ،میتوانند با
بهرهگیری از الگوهای مختلف جوی در ابعاد جهانی،
منطقهای و محلی شبیهسازی و پیشبینی شوند ( .)37در
میان مدلها و روشهای شبیهسازی گردوغبار ،مدل WRF
میباشد .مدل تحقیقاتی و پیشبینی وضع هوا WRF
سامانة عددی شبیهسازی جوی است .مدل  WRF1عالوه
بر توسعه نسل قبلی مدلهای میانمقیاس 2پیشبینی وضع
هوا و سیستمهای گوارد دادهها ،عامل پیشرفت و افزایش
کارایی در سامانههای پیشبینی میانمقیاس و همچنین
درک چگونگی عملکرد این مدلها میباشد .وجود تعداد
قابل توجة از زیر برنامهها در  ،WRFبستر مناسبی برای
پژوهشها و شبیهسازیهای جوی و اقیانوسی توسط این
مدل ایجاد کرده است .استفاده از این مدل ،بخش وسیعی
از پژوهشهای علمی از شبیهسازی حاالت ایدهآل تا
پیشبینیهای کاربردی را در برمیگیرد .فواصل بین نقاط
شبکه در مدل  WRFقابلیت تغییر از یک تا چند ده
کیلومتر دارد ( .)15تا این اواخر روندهای شیمیایی در
الگوهای مدلسازی کیفیت هوا از نمونههای هواشناسی
بهصورت مستقل بهکار میرفت .در مدل ،WRF-Chem3
انتقاالت ذرات شیمیایی گردوغبار به شکل بر خط 4ارزیابی
می شود .از فرایندهای شیمیایی مورد استفاده در مدل
 39 ،)WRFV3( WRFمورد از ترکیبات شیمیایی به طور
کامل مناسب پیشبینی و ارزیابی میباشند .یکی از
ماژول های مرتبط به شیمی جو که در این تحقیق به کار
گرفته شد بر پایه الگوی پویای گردوغبارها برای اروپا
 MADE5است ( ،)1که این مدل نیز توسط تغییرات و
پیشرفت الگوی منطقهای ( )8برنامه ریزی شده است .ذرات
معلق آلی ثانویه  SOA6به وسیله مدلی به نامSORGAM7
وارد طرح  MADEشده است .طرحوارةپیشرفته MADE-
 SORGAMبهعنوان طرحواره گسیل گردوغبار جوی
استفاده میشود .دربارة هر موضوع و در پژوهشهای
مختلف وجود پیشینهای از مطلب و اطالع از تحلیلهای

صورت گرفته میتواند تا حد زیادی به توسعه مطالعه و
دستیابی به نتایج جدید کمک کند .در ادامه تعدادی از
منابع داخلی و خارجی در مورد موضوع پژوهش ،مورد
ارزیابی قرار گرفت .در پژوهشی به شبیهسازی عددی توفان
گردوغبار شرق ایران پرداختند و به این نتیجه رسیدند که
مدل  WRF-chemاز لحاظ بعد زمانی ،تا حدی ارزیابی
درست از گردوغبار در منطقه مورد مطالعه به دست
میدهد .همچنین اجرای مدل با قدرت تفکیک  10و
 30Kmبیانگر این واقعیت است که شکل گیری توفان های
گردوغبار نواحی سیستان به شدت از ویژگیهای جغرافیایی
محلی ،بهویژه توپوگرافی متأثر است ( .)20بررسی
قابلیتهای مدل عددی  WRF-Chemدر برآورد غلظت
گردوغبار نشانداد که خروجی مدل  WRF-Chemمیتواند
غلظت  PM10و باد سطحی روز  12خرداد 1393را نشان
دهد .در ساعت  12تودة کوچکی در شمالغربی استان
تهران مشاهده شده که به تدریج با گذشت زمان ،مقدار
غلظت ذرات افزایش یافته و وزش بادهای غربی و شمال
غربی سبب ورود گردوخاک به داخل شهر تهران شده تا
جایی که در ساعت  15کالنشهر تهران را با غلظتی زیاد در
برگرفت .نکته قابل توجه این بود که اگر چه مدل غلظت
زیادی را در مناطق غرب کشور نشان داد ،که منشأ آن
نواحی شرقی و شمالشرقی کشور عراق بوده ،چشمه گسیل
توفان گردوخاک شهر تهران را کامالً داخلی و مستقل از
آن بهدست آورده است ( .)29در مقالهای دیگر ،توفان
گردوغبار در چین با استفاده از مدل شبیهسازی عددی
 WRF-Chemمورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت ،از مقایسه
خروجی مدل  WRF Chemبا تصاویر سنجنده MODIS
به این نتیجه رسیدند که قسمت عمده تولید گردوغبار در
چین به دلیل بادهای شدید سطحی در بیابان گبی است و
کمترین مقدار گردوغبار مربوط به بیابان تکله مکان است
( .)9در مقالهای به مدلسازی توزیع سه بعدی
آئروسلهای 8گردوغبار در حوضه تاریم 9در شمالغرب
چین پرداخته شد .به این نتیجه دست یافتند که توزیع سه

1 Weather Research & Forecasting
2 Mesoscale
3 WRF-Chemical
4 Online
5 Modal Aerosol Dynamics Model for Europe

6 Secondary Organic Aerosols
7 Secondary Organic Aerosol Model
8 Aerosols
9 Tarim
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بعدی آئروسلهای گردوغبار در الیه مرزی فوقانی در
ارتفاع  3-5 kmبا همگرایی جریانات هوای نزدیک سطح بر
روی حوضه تاریم به دلیل وجود فالتها و کوههای اطراف
حوضه تاریم با ایجاد الیه گردوغبار شناور بر روی این
حوضه ،بیشتر از الیههای دیگر است ( .)24در تحقیقی به
شبیهسازی فعل و انفعاالت شیمی آئروسلهای هوا با
مدل MOSAIC1و پیشبینی ذرات گردوغبار با مدل
 WRF-Chemبه وسیله سیستم درونیابی آماری
 Gridpointو همچنین اندازهگیری نوری آئروسل ،AOD2
گردوغبار در منطقه کاشی ،3نزدیک صحرای تکلهمکان،4
شمالغربی چین پرداختند .بهترین نتیجه کلی از جذب
چندگانه غلظت ذرات سطحی و  AODبدست آمد .جذب
به طور قابل توجة بخشهای شیمیایی آئروسل را تغییر
نمیدهد .بعد از شبیهسازی  ،DA5نیروی تابشی آئروسل
در منطقه کاشی 10/4 w/m2در باالی جو بوده ،که %55
بیشتر از ارزش نیروی تابشی قبل ازشبیهسازی با  DAبوده
است ( .)10گسیل ذرات گردوغبار از سطح زمین در ارتباط
مستقیم با طبقهبندی جنس خاک ،مقدار فرسایشپذیری،
پوشش گیاهی و شرایط هواشناسی و زمینشناسی ،به ویژه
باد و رطوبت خاک است .ویژگیهای زمینشناسی حوضه
شبیهسازی به ویژه پارامتر فرسایشپذیری ،توسط مدل
 WRF-Chemطی فرآیند پیشپردازش آماده شده و در
فرآیند شبیهسازی غلظت هواویزهای سطحی مورد استفاده
قرار میگیرد .قابلیت سامانه جفت شده  WRF-Chemدر
مدلسازی کیفیت هوا به صورت برخط با فرآیندهای
هواشناسی ،به ویژه در شبیهسازی گردوغبار شایان توجه
است .از آنجایی که گسیل ذرات گردوغبار به جو در مقایسه
با مقدار گسیل آالیندههای گازی انسانزاد که مستقل از
شرایط هواشناسی است ،کامالً در ارتباط مستقیم با
پارامترهای هواشناسی و زمینشناسی است ،قابلیت
شبیهسازی برخط فرآیندهای هواشناسی و کیفیت هوا از
امتیازات مدل عددی جفت شده  WRF-Chemاست (.)29
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی عملکرد مدل عددی
میانمقیاس هواشناسی-شیمی جو مدل  WRF-Chemدر
1 Model for Simulating Aerosol Interactions and Chemistry
2 Aerosol Optical Depth
3 Kashi

شبیهسازی غلظت  PM10در شهر کرمانشاه است .به عبارت
دیگر ،با مقایسه توزیع مکانی و تراکم گردوغبار و متغیرهای
اقلیمی شبیهسازی شده توسط مدل و مقدارهای مشاهداتی
در دسترس برای ذرات معلق  PM10و متغیرهای هواشناسی
در منطقه کرمانشاه ،کارایی مدل  WRF-Chemمورد
بررسی قرار گرفت.
◼ مواد و روش
منطقه مورد بررسی

شهر کرمانشاه در غرب ایران بهدلیل مجاورت به نواحی
خشک کشورهای همسایه در معرض توفانهای گردوغباری
بسیاری است .با توجه به مسیر حرکت سامانهها و شیوة
قرارگیری کمفشارها در روزهای مختلف ایام سال ،مهمترین
مبدأ گردوغباری وارد به این شهر ،بیابانهای مرکزی و غربی
عراق ،صحرای سوریه ،کویت ،و بیابان نفود در عربستان است.
از نظر موقعیت جغرافیایی محدودة مورد مطالعه در بین
´ 46º 25تا´ 47º 4طول شرقی و ´ 33º 45تا ´ 34º 4عرض
شمالی از نصفالنهار گرینویچ قرار دارد .شهرستان کرمانشاه
مساحتی بالغ بر  24640km2و ایستگاه آن  1420mاز سطح
دریا ارتفاع دارد .دارای آب و هوای خشک و نیمهخشک با
جبهههای مرطوب مدیترانهای است .میانگین بارندگی و
دمای سالیانه آن بهترتیب  500-400mmو  16 ºCاست.
سمت وزش بادهای غالب در این شهر در طول سال غربی
بوده ،که همراه با نوسانهای در جهت شمالغرب و جنوب
غربی است (شکل .)1
روش پژوهش

در پژوهش حاضر به بررسی عملکرد مدل عددی
میانمقیاس هواشناسی -شیمی جو به نام مدل WRF-
 Chemدر شبیهسازی غلظت ذرات  PM10در شهر کرمانشاه
پرداخته شد .از آنجایی که شبیهسازی غلظت ذرات
گردوغبار ،بخشی از فرایند پیچیدة سنجش کیفی وضعیت
هوا است که در برگیرندة متغیرهای هواشناسی مانند

4 Taklimakan
5 Data assimilation

60

شبيهسازی عددی توفان گردوغبار شديد کرمانشاه ...

شکل  .1موقعیت جغرافیایی شهر کرمانشاه در استان

تشکیل ابر ،بارندگی و فرایندهای شیمیایی مانند گسیل
ذرات هواویز به جو ،نشست ذرات ،انتقال ذرات میباشد،
بنابراین از مدلی توانمند استفاده شد که در تحلیل این گونه
شبیهسازیها از اهمیت ویژهای برخودار است .از مدل
 WRF-Chemبه عنوان قسمتی از مدل  WRFاست که
کاربرد اصلی آن در بررسی شیمی جو متأثر از ساختارهای
طبیعی ،فعالیتهای انسانی ،آالیندهها و گردوغبار در
اندازههای متفاوت ،روش انتشار و نهشت آنها می توان بکار
برد .ساختار نرمافزاری مدل  WRFشامل هستههای پویا،
بخش فیزیکی ،بخش شیمی و برنامههایی بهمنظور تعیین
مقادیر مرزی در شبیهسازیها و گوارد دادهها است .در حال
حاضر دو هسته پویای متفاوت که عبارتند از هستة
تحقیقاتی پیشرفته ( ARW1باعنوان هستة پویای مختصات
جرمی اویلری) و هستة پویای مدل میانمقیاس غیر
هیدرواستاتیک  NMM2در مدل  WRFوجود دارد .هسته
 ARWتوسط سازمان  NCARو هسته  NMMتوسط
سازمان  NCEPتهیه شدهاست ( .)39عالوه بر هسته پویای،
فرایندهای فیزیکی و شیمی فاز گازی و ذرات هواویز نیز به
طور جداگانه در دو ماژول فیزیک و شیمی در مدل WRF
در نظر گرفته میشوند .در بخش فیزیک مدل ،کلیه

فرایندهای فیزیکی شامل فرایندهای مربوط به الیه مرزی
سیارهای ،همرفت ،میکروفیزیک ابر ،تابش و برهمکنشهای
سطح و جو پارامترهسازی میشوند .بخش فیزیک مدل به
واسطة فصل مشترک فیزیکی با هسته دینامیکی در ارتباط
است .بخش شیمی جو نیز در این مدل به فرایندهای
شیمیایی مربوط به گازهای جوی و ذرات هواویز موجود در
جو اختصاص دارد (.)39
مدل  WRF-Chemحاصل کارگروهی مجموعهای از
معتبرترین مراکز پژوهشی علوم جو شامل ،NCAR3
 FAA ،AFWA ،FSL ،NCEP ،GFS ،NOAAو
 ECMWFاست ( .)18این مدل برای بررسی کیفیت هوا
در مقیاس منطقهای و همچنین تجزیه و تحلیل فعل و
انفعاالت بین ابر و ترکیبات شیمیایی جو است .این مدل
توسط دو مرکز  NOAA/ESRLو  DOC/PNLLدر ایاالت
متحده طراحی و توسعه یافته است.
در مدل  ،WRF-CHEMمدلهای هواویز متعددی
برای پارامترهسازی گونههای مختلف هواویز و گازهای
آالینده جو وجود دارد که در جدول 1به چند طرحواره
اشاره میشود.

1

3

Advanced Research WRF
Nonhydrostatic Mesoscale Model

2

https://www.nco.ncep.noaa.gov/pmb/products/gfs/
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برای مدلسازی عددی اندازه ذرات معلق از جدیدترین
نسخة الگوی پیشبینی عددی  WRF-Chemبا طرحواره
 MADE- SORGAMاستفاده شد .)1( .این طرحواره بر
پایه مدل دینامیک مودال 1برای ذرات گردوغبار در اروپا
طراحی شده است ( .)9این رهیافت نیز به نوبه خود بر پایة
مدل منطقهای ذرات معلق طراحی شده است .در طراحی
 MADEذرات معلق جوی در سه بخش با قطر کمتر از
 ،0/1µmتجمعی با قطر بین  0/1تا  2µmو درشت با قطر
بزرگتر از  2µmبا توزیع لوگ-نرمال در فرآیند شبیهسازی
کیفیت هوا وارد میشوند .پراکنش اندازة ذرات گردوغبار با
قطر کوچکتر از 10µ mاز پراکنش لوگ-نرمال پیروی
میکند که یکی از مقیاسهای اصلی در محاسبة طرحوارههای
گردوغبار است:
() 1

𝑝𝑥𝑒

𝑁
𝑔𝛿𝑛𝑙𝜋√2

= )𝑝𝑑𝑛𝑙(𝑛 ]

𝑧)𝑔𝑝𝑑𝑛𝑙1 (𝑙𝑛𝑑𝑝−
𝑙𝑛𝛿𝑔2

2

[−

که در آن N :تعداد ذرات بر حسب مترمکعب :dp ،قطر
ذرات :dpg ،قطر میانه :σg ،انحراف معیار میباشد (.)19
شاخصهایی نیز بهشکل رابطههای  2و  3معرفی میشوند:
() 2

𝑘2
2
] ) 𝑔𝜎 (ln
2

[ 𝑝𝑥𝑒 𝑔𝑘𝑝𝑑𝑁 = 𝑘𝑀

∞

) 𝑝𝑑 𝑀𝑘 = ∫−∞ 𝑑𝑝𝑘 𝑛(ln 𝑑𝑝 )𝑑(ln

() 3

با جایگذاری  kدر رابطه باال به شاخصهای مختلفی
می توان دست یافت M0 .تعداد کل ذرات جامد معلق در
حجم واحد از هوا را نشان می دهد M2 .سطح کل ذرات
معلق در حجم واحد هوا را نشان میدهد .و در پایان M3
بیانگر حجم کل ذرات ریزگرد معلق در حجم واحد از هوا
است (.)19
حوزة شبیهسازی ،شبکهای از نقاط بهتعداد 146×171
گره با تفکیکمکانی 10Kmشامل بخشهایی از خاورمیانه
میباشد که تقریباً کل مساحت ایران را پوشش داد ،به
صورتی که منطقه غربی ایران و شهر کرمانشاه در مرکز آن
قرار گرفت (شکل .)2
بهمنظور انجام پژوهش حاضر در ابتدا با تهیة دادههای
هواشناسی و استخراج کدهای  06از گزارشهای همدیدی
از سازمان هواشناسی کل کشور ،توفانهای گردوغبار و
تاریخ وقوع آنها شناسایی شد همچنین دادههای مربوط به
مقدار غلظت گردوغبار و ذرات  PM10برای تاریخ و منطقة
مورد مطالعه برای تطبیق از سازمان حفاظت محیط زیست
استان کرمانشاه اخذ شد .توفان گردوغبار تاریخ  4تا  6آبان
 1397به علت تداوم زمانی و گستردگی مکانی و غلظت
باالی آن در غرب کشور بخصوص شهر کرمانشاه انتخاب
شد.

با حل تحلیلی رابطه :3
جدول .1برخی طرحوارههای مهم بخش شیمی جو مدل )18(WRF-Chem
رهیافت

طرحواره
شیمی جو Atmospheric chemistry

RADM2

هواویز Aerosol

MADE/SORGAM

گسیل ذرات معلقAerosol emission

GOCART

فوتوشیمیایی Photochemical

Modal Aerosol Dynamic Model

Madronich photolysis

1
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شکل  .2موقعیت حوضه شبیهسازی شده

همچنین میانگین دمای روزانه و رطوبتنسبی از
سازمان هواشناسی کل کشور 1برای شهر کرمانشاه جهت
مقایسه با خروجی مدل اخذ شد .شبیهسازی فضاهای جوی
با شرایط اولیه و مرزهای جانبی گرفته شده از دادههای
 FNLکه از بایگانی مرکز پیشبینی محیطی آمریکا
 NCEP2و مرکز تحقیقات جوی آمریکا  NCAR3با گام
زمانی  6ساعته و تفکیک مکانی  1º ×1ºدر ابعاد طول و
عرض جغرافیایی بهدست آمد ( .)29فرآیند شبیهسازی با
کمک آخرین نسخه  3.6از مدل  WRF-Chemتوسط
طرحوارة پیشرفته MADE-SORGAMبهعنوان طرحواره
گسیل ذرات معلق جوی با استفاده از شبیه سازی برخط4
با در نظر داشتن پارامترهای هواشناسی ،به برآورد غلظت
 PM10پرداخته شد و خروجی مدل با دادههای مشاهداتی
مقایسه گردید.
در پژوهش حاضر با مقایسه غلظت  ،PM10دما و
رطوبتنسبی مشاهداتی در شهر کرمانشاه با مقادیر شبیه
سازی شده توسط مدل  ،WRF-Chemبه ارزیابی قابلیت
این مدل در شبیهسازی پرداخته شد .مقایسه به دو صورت
انجام شد .در حالت نخست ،شبیه سازی غلظت  PM10و
متغیرهای هواشناسی دما و رطوبت نسبی با گام سه ساعته
برای دوره زمانی  4تا  6آبان  1397برای شهر کرمانشاه از
1 www.irimo.ir
2 National Centers for Environmental Prediction
3 http://dss.ucar.edu/datasets/ds083.2/

طرحوارة  MADE/SORGAMانجام شد و نتیجه با
دادههای مشاهداتی مقایسه شد .در حالت دوم ،توسط
فرآیند پسپردازش نقشههای غلظت  ،PM10دمای میانگین
و رطوبتنسبی برای سه روز از  4تا  6آبان  1397توسط
برنامه  NCL5ترسیم شدند که خطوط قرمز رنگ معرف
میانگین دمای روزانه و رطوبتنسبی با خطوط منقطع آبی
بر روی نقشهها نمایش داده شد ،همچنین مناطقی از حوزه
که دارای بیشترین غلظت  PM10بودند به عنوان منابع
اصلی گسیل ذرات معلق شناسایی شدند .در پایان نمودار
پراکنش نقطهای بین مقادیر شبیهسازی  PM10توسط مدل
 WRF-Chemو مقادیر مشاهدهای که از سازمان محیط
زیست استان کرمانشاه اخذ شده بود ،ترسیم شد و به این
ترتیب با به کارگیری از ضریب تعیین  ،R2اندازه تغییرات
گردوغبار شبیهسازی شده تعیین گردید.
◼ نتایج
نتایج خروجی مدل  WRFبرای غلظت ذرات PM10

شبیهسازی غلظت  PM10برای دوره زمانی  4تا  6آبان
 1397شهر کرمانشاه توسط مدل  WRF-Chemانجام
گرفت .در این اجرا از طرحوارة  MADE/SORGAMبرای
مدلسازی گردوغبار استفاده شد .مقایسههای انجام شده
4 Online
5 NCARG Command Language
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بین مقادیر شبیهسازی شده  PM10با مقادیر مشاهداتی ،تا
حد زیادی مقدار بیش برآورد غلظت  PM10شبیهسازی
شده به مقادیر اندازهگیری شده نزدیک است تغییرات زمانی
 PM10به عنوان کمیتی که نمایش دهنده مقدار ذرات
گردوغبار موجود در جو است ،در (شکل  )3نشان داده شده
است .پس از گذشت  34ساعت از شروع شبیهسازی ،در
ساعت  15روز  5آبان ماه ،یک جهش خیلی شدید در
غلظت ذرات  PM10مشاهده میشود که بیشینه آن به بیش
از  2000µg/m3میرسد .از آنجایی که این زمان مطابق با
زمان وقوع توفان در کرمانشاه است ،میتوان نتیجه گرفت
که مدل  WRF-Chemبه خوبی وقوع توفان گردوغبار برای
شهر کرمانشاه را شبیهسازی نموده است .اگر چه در بعضی
از ساعتها مقداری خطا در شبیهسازی  PM10بهچشم می
خورد ،میتواند بهدلیل استفاده از دادههای جهانی برای
گسیل ذرات باشد ،به همین دلیل احتمال رخداد خطا در
برآورد غلظت گرد و غبار آشکار و روشن است.
دما و رطوبتنسبی شبیهسازی شده

با توجه به همبستگی منطقی گسیل ذرات گردوغبار با
دو متغیر دما و رطوبتنسبی ،برآوردی مناسب از آن دو در
مقدار دقت شبیهسازی ذرات  PM10بسیار مؤثر میباشد.
در واقع وجود خطا در برآورد دما و رطوبتنسبی ،عامل
قابل توجة در کاهش دقت مقادیر شبیهسازی شده برای
ذرات  PM10است .متغیرهای دما و رطوبتنسبی از عوامل

داده های شبیه سازی شده

اصلی دخیل بر مقدار گسیل ،انتشار و بارگذاری گردوغبار
در الیه های مختلف جوی هستند .باال رفتن دما ،با اثر بر
رطوبت خاک ،منبع اصلی گسیل ذرات به جو در ایران و
کاهش آن ،موجب گسستگی در ذرات خاکدانهها میشود
که افزایش گسیل ذرات به جو را در پی دارد .متغیر
رطوبتنسبی نیز با افزایش رطوبت هوا بین  20تا  %80بر
ذرات گردوغبار اثرگذار هستند ،ذرات گردوغبار از راه
رطوبتگیری آب را جذب میکنند در نتیجه جذب ،قطر و
سطح مقطع ذرات گردوغبار افزایش مییابد بنابراین با
بزرگ شدن ذرات گردوغبار دید افقی کاهش مییابد (.)21
در این قسمت با مقایسه غلظت  ،PM10دما و رطوبتنسبی
مشاهداتی در شهر کرمانشاه با مقادیر شبیهسازی شده
توسط مدل  ،WRFبه ارزیابی قابلیت این مدل در شبیه
سازی پرداخته شد .مقایسه به دو صورت انجام شده است.
در حالت نخست ،دمای شبیهسازی شده هماهنگ با دمای
مشاهداتی با گام  3ساعته برای روزهای  4تا  6آبان 1397
به صورت نمودار برای شهر کرمانشاه ترسیم شد (شکل .)4
مقایسه بیانگر وجود توافق خوب بین مقادیر شبیهسازی
شده و مشاهداتی است .در ساعت  15روز  5آبان زمان وقوع
توفان گردوغبار ،دمای اندازهگیری شده در سازمان
هواشناسی شهر کرمانشاه  25ºCبوده است و دمای
شبیهسازی شده در این روز  25ºCبدست آمد .میتوان
نتیجه گرفت که مدل  WRF-Chemبه خوبی دما را برای
شهر کرمانشاه شبیهسازی کرده است.

داده های مشاهداتی
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شکل  .3مقایسه غلظت  PM10شبیهسازی شده توسط مدل  WRFو مشاهداتی در شهر کرمانشاه
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۱

۴

زمان (گام سه ساعته)

شکل  .4مقایسه دمای شبیهسازی شده توسط مدل  WRFو مشاهداتی در شهر کرمانشاه

تحلیلهای صورت گرفته ،بیانگر تطابق بسیار خوب
مقادیر شبیهسازی شده رطوبتنسبی با مقادیر مشاهداتی
آن دارد .با توجه به شکل  5در روز  5آبان  ،1397روز توفان
گردوغبار با افزایش غلظت گردوغبار مقدار رطوبت نسبی
کاهش یافته است.
این نتایج منطبق بر یافتههای دیگر محققان میباشد.
به عنوان نمونه در بررسی ،تغییرات زمانی و مکانی
فرونشست ذرات معلق در منطقه اصفهان و ارتباط آن با
برخی متغیرهای هواشناسی ،همبستگی معنیدار منفی
بین نرخ فرونشست گردوغبار با مقدار رطوبتنسبی و
همبستگی معنیدار مثبت با دما وجود داشته است (.)32
در پژوهشی اثر رطوبتنسبی در غلظت گردوغبار اتمسفری
در نواحی نیمهخشک بررسی شد ،نتایج نشان داد که غلظت
گردوغبار با افزایش رطوبتنسبی به طور بیشینه تا %25
افزایش مییابد و سپس کاهش مییابد ( .)11در پژوهشی
مهمترین عامل تأثیرگذار بر افزایش تراکم  PM10در شهر
اگزیان 1چین در سال  ،2010افزایش سرعت باد و کاهش
رطوبتنسبی معرفی شده است ( .)41همچنین دلیل اصلی
داده های شبیه سازی شده

افزایش تراکم ذرات گردوغبار در هوای شهر مکه ،کاهش
رطوبتنسبی و افزایش سرعت باد گزارش شد ( .)28بنابراین
میتوان رابطة دقیقی بین دو عنصر مهم اقلیمی دما و
رطوبتنسبی با غلظت گردوغبار را با استفاده از مدل شبیه-
سازی عددی  WRF-Chemبیان کرد .در حالت دوم،
دستیابی نقشههای توزیع غلظت ذرات  PM10توسط فرآیند
پسپردازش بر خروجی مدل شبیهسازی (شکل  )6میتوان
نواحی را از ناحیه شبیهسازی که دارای بیشترین غلظت
ذرات معلق گردوغبار میباشند به عنوان مناطق اصلی گسیل
ذرات معلق معرفی کرد.نقشههای غلظت  ،PM10دمای
میانگین و رطوبتنسبی برای سه روز از  4تا  6آبان 1397
توسط برنامه  NCLتهیه شد و خطوط قرمز رنگ که معرف
میانگین دمای روزانه و همچنین رطوبتنسبی با خطوط
منقطع آبی بر روی نقشهها نمایش داده شد .نتایج حاصل از
شبیهسازی ذرات  ،PM10برای روزهای  4تا  6آبان 1397
(شکل  )6بیابانهای مرکزی و غربی عراق ،صحرای سوریه،
کویت و شمال عربستان کانونهای اصلی توفان گردوغبار را
بهعنوان چشمه اصلی نشان داد.
داده های مشاهداتی
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شکل  .5مقایسه رطوبتنسبی شبیهسازی شده توسط مدل  WRFو مشاهداتی در شهر کرمانشاه
1 Xi’an

رطوبت نسبی)(%

۶۰
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پراکنش غلظت  PM10مشاهداتی و شبیهسازی شده
توسط مدل  WRF-Chemنشان داد (شکل  )7که ضریب
تعیین حاصل از برازش مدل رگرسیون بین دادههای

غلظت  PM10شبیهسازی شده و مشاهداتی  %0/78تخمین
زده شد و همبستگی به صورت مثبت و معنیدار بیانگر این
مطلب است که شبیهسازی به درستی انجام شده است.

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

(ه)

(و)

شکل  .6توزیع دمای میانگین ،رطوبتنسبی و توزیع غلظت  PM10شبیهسازی شده توسط مدل  WRFبرای روزهای  4آبان (الف ،ب،
ج ،د) 5 ،آبان(ه ،و) و  6آبان(ز ،ح) 1397
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(ح)

(ز)

ادامۀ شکل  . 6توزیع دمای میانگین ،رطوبتنسبی و توزیع غلظت  PM10شبیهسازی شده توسط مدل  WRFبرای روزهای  4آبان
(الف ،ب ،ج ،د) 5 ،آبان(ه ،و) و  6آبان(ز ،ح) 1397
y = ۸۲۱۸x - ۰/۹۳۳۸
R² = ۰/۷۸۳۸
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داده های شبیه سازی شده

شکل  .7پراکنش مقادیر مشاهدهاتی و شبیهسازی شده  PM10شهر کرمانشاه

◼ بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،به بررسی عملکرد مدل عددی
میانمقیاس جو ،مدل  WRF-Chemدر شبیهسازی غلظت
 PM10در شهر کرمانشاه پرداخته شد .با توجه به نتایج آماری
حاصل از پردازش دادههای گردوغبار ایستگاه سینوپتیک
منطقه مورد مطالعه میتوان گفت که گردوغبارهای ورودی
به غرب ایران و شهر کرمانشاه از گستردگی مکانی و زمانی
قابل توجة برخوردار شدهاند و در راستای غربی-شرقی نواحی
غرب ایران را تحت تأثیر قرار داده است .با توجه به پژوهش-
های انجام شده توسط دیگر محققان ( 31 ،33و  )25و
یافتههای مشابه میتوان گفت این گستردگی مکانی و زمانی
میتواند در نتیجة کاهش رطوبت خاک و افزایش زمینهای
بدون پوشش در مناطق منشأ کشورهای مجاور عراق ،سوریه
و عربستان و همچنین افزایش زمینهای بدون پوشش در
مناطق غربی کشور در نتیجه تغییرات اقلیمی و دخالت های

انسانی باشد ( .)25مدلسازی کیفیت هوا به صورت برخط و
با واردسازی همزمان متغیرهای هواشناسی و شیمی جو در
فرآیند اجرای مدل ،به ویژه هنگامی که غلظت ذرات
گردوغبار مورد نظر باشد ،از اهمیت باالیی برخوردار است.
در خروجی مدل ،سری زمانی غلظت  PM10در شهر
کرمانشاه جهشی ناگهانی را درست در زمان وقوع و شدت
توفان را به درستی شبیهسازی کرده است .بررسی الگوی
غلظت  PM10در حوضه شبیهسازی نشان داد که مدل عددی
 ،WRFچشمه انتشار ذرات معلق را به درستی بدست آورده
است .بنابراین میتوان گفت عملکرد طرحواره پیشرفته
 MADE-SOGAMدر برآورد مقادیر کمیت  PM10به عنوان
غلظت گردوغبار ،به ویژه از نظر الگوی تغییرات و
آشکارسازی توفان ،از کیفیت قابل قبول و رضایت بخشی
برخوردار است .متغیرهای دما و رطوبتنسبی از عوامل اصلی
دخیل بر میزان گسیل ،انتشار و بارگذاری گردوغبار در

67

نشريه مديريت بيابان ،سال دهم ،شماره دوم ،تابستان  ،1401صفحات  55تا 70

الیههای مختلف جوی است .باال رفتن دما ،با اثر بر رطوبت
خاک ،منبع اصلی گسیل ذرات به جو در کرمانشاه و کاهش
آن ،باعث گسستگی در ذرات خاکدانهها میشود که افزایش
گسیل ذرات به جو را در پی دارد .متغیر رطوبتنسبی ،باعث
افزایش قطر و سطح مقطع ذرات گردوغبار میباشد.
همچنین با توجه به تحلیلهای صورت گرفته برای
متغیرهای دما و رطوبتنسبی و نمودارهای ترسیم شده و
مقایسات صورت گرفته ،توافقی مطلوب بین مقادیر
شبیهسازی شده و اندازهگیری شده برای دو متغیر دما و
رطوبتنسبی به دست آمد .این نتایج حاکی از این میباشد
که مدل  WRF-Chemدر شبیهسازی متغیرهای اصلی
هواشناسی مؤثر بر غلظت گردوغبار به خوبی عمل کرده
است .این نتیجه طی تحقیقی در شبیهسازی ذرات PM10
توسط مدل  WRF-Chemدر منطقه شرق ایران نیز به دست
آمده است .همچنین نتایج حاکی از انطباق نسبی
محدودههای با حداکثر غلظت گردوغبار شرق و جنوب شرق
ایران بر مناطق شناسایی شده ذرات خاک بستر خشک
تاالب هامون است ( .)30پیرو تحقیقات صورت گرفته برای
توفان گردوغبار شدید  18تا  23مارس  2009در شرق آسیا،
نشان دادند که  WRF-Chemبرای شبیهسازی مسیر
گردوغبار ،حمل و نقل و غلظت آن در مسیرهای طوالنی
دارای قابلیت است ( .)42این نتیجه در تحقیقی دیگر نیز به
اثبات رسیده است .نتایج نشان داد که مقدار غلظت گردوغبار
شبیهسازی شده نسبت به طرحوارههای مختلف رسوبات
خشک بسیار دقیقتر است ،در طرحوارة GOCART
مسیریابی ذرات گردوغبار نشان میدهد که توزیع فضایی
مقدار غلظت گردوغبار را به طور دقیقی میتواند شبیهسازی
کند ( .)43همچنین در مطالعهای دیگر بهبررسی تغییرات
زمانی-مکانی و فصلی آئروسلها ،ازن تروپوسفریک و
گردوغبار موجود در هوای خاورمیانه ( )MEبرای سال
 ،2012با استفاده از طرحوارة  HTAPدر مدل WRF-

 Chemپرداختند .پارامترهای هواشناسی ،دما و بردار باد با
استفاده از مدل  MERRA2مورد ارزیابی قرار گرفت .این
مدل تنوع مکانی-زمانی باالیی در پارامترهای هواشناسی در
تابستان و تنوع کم در زمستان را نشان داد ( .)35در
پژوهشی به بررسی مسیرهای انتشار گردوغبار در استان
هرمزگان با استفاده از مدل  HYSPLITپرداختند .بر اساس
خروجیهای به دست آمده ،مناطق مرکزی و جنوبی
عربستان ،مناطق غربی افغانستان و پاکستان ،نواحی شرقی
استان هرمزگان ،تاالب جازموریان ،شرق سیستان و
بلوجستان از اصلیترین چشمههای ایجاد توفانهای
گردوغبار در این نواحی شناخته شدند ( .)12همچنین در
پژوهشی از بادهای 120روزه و توفان گردوغبار در سیستان
و بلوچستان ،با استفاده از مدل شبیهسازی عددی WRF-
 Chemبه این نتایج رسیدند که بادهای قوی در نزدیک
سطح زمین در پراکندگی ذرات معلق در مسیرهای طوالنی
تأثیر زیادی دارند ( .)5نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر
با نتایج بررسیهای انجامشده همخوانی بسیار خوبی دارد .به
طور کلی عملکرد مدل عددی  WRF-Chemدر پژوهش
حاضر ،قابلیت کاربردی این مدل را در مدلسازی و
پیشبینی کیفیت هوا ،به ویژه برای هواویزهای که از چشمه
های گسیل طبیعی مانند مناطق فرسایشپذیر و بیابانها
تولید میشوند ،تأیید میکند .مدل  WRF-Chemعالوه بر
توانایی شبیهسازی ذرات معلق طبیعی ،قابلیت مدلسازی
ذرات و آالیندههای گازی و انسان زاد را نیز دارد .در صورت
آمادهسازی دقیق فهرست انتشار برای مناطق شهری،
میتوان از خروجیهای مدل  WRF-Chemبرای سنجش و
پیشبینی کیفیت هوا در حوضههای شهری نیز بهره گرفت.
البته استفاده از دادههای جهانی پراکنش هواویزها گزینه
مناسبی برای شبیهسازی آالیندههای معیار مانند ،NO2
 SO2و  COاست.
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Abstract
In addition to the increase in prone areas to wind erosion processes in western Azarbaijan province
due to the drying of Lake Urmia, there is a growing concern regarding the intensification of dust
storms. Considering the impacts of this phenomenon on the environment, public health,
agriculture, and transportation sections, more detailed studies on its source, severity, and
frequency is necessary. Therefore, this study was designed to assess the temporal and spatial
changes of dust storm events using satellite data, to detect the dust source, and to analyze the
factors affecting the occurrence of dust storms in western Azarbaijan province. Analysis of the
number of dusty days using the MODIS-AOD product indicated that the years 2003, and 2008 to
2012 were the dust storm peaks during the period 2000-2020 at western Azarbaijan province.
Most dust storm events have occurred in summer and spring seasons, and monthly changes
indicate the maximum dust storm between March and October. Trend analysis indicated that there
was no significant trend in AOD and dust storm events. Among vegetation and climate variables,
there is a significant relationship between AOD and wind speed (i.e., the correlation is about
64%). Spatially, dust storms occur more frequently along the shores of Urmia Lake (mostly in the
east and south and slightly in the west). Southern areas of the province reported a higher
frequency of dust event than the central and northern parts of the province. Due to the direction
of the prevailing wind, it seems to be most affected by dust storms coming from the neighboring
country of Iraq, however, the areas around the Lake Urmia are the inner source of dust storms.
Keywords: Dust source; Aerosol; Wind erosion; MODIS; Urmia
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چکیده
خشک شدن سطح وسیعی از درياچه ارومیه در استان آذربايجان غربی ،موجب تشکیل مناطق مستعد به فرآيندهای فرسايش بادی
و افزايش رخدادهای گرد و غبار شده است .با توجه به پیامدهای اثرگذار گرد و غبار بر سالمت انسان ،محیط زيست ،كشاورزی و
حمل و نقل ،بررسی دقیقتر برای يافتن منبع وقوع گرد و غبار ،فروانی و شدت آن ضروری است .پژوهش حاضر به بررسی تغییرات
زمانی و مکانی وقوع گرد و غبار با استفاده از دادههای ماهوارهای ،شناخت منشاء گرد و غبار و واكاوی عوامل اثرگذار بر رخداد گرد
و غبار در سطح استان آذربايجان غربی میپردازد .بررسی نوسانهای ساالنه تعداد روزهای همراه با گرد و غبار با استفاده از شاخص
عمق نوری هواويز ( )AODسنجنده  MODISدر دورۀ  1399-1379نشان داد كه سالهای  1382و  1387تا  1391اوج رخداد
گرد و غبار بوده است .بیشترين وقايع گرد و غبار در فصلهای تابستان و بهار بهوقوع پیوسته و نوسانهای ماهانة گرد و غبار نشانگر
بیشینة گرد و غبار از ماه اسفند تا مهر است .تحلیل نوسانهای زمانی نشان داد كه از نظر آماری هیچ روند معنیداری در مقدار
 AODو فروانی رخداد گرد و غبار وجود ندارد .بررسی ارتباط بین  AODبا پوشش گیاهی و متغیرهای اقلیمی حاكی از آن است كه
 AODتنها با سرعت باد رابطه معنیداری (بهمیزان  )%64دارد .تغییرات مکانی دهنده فراوانی بیشتر تعداد رخداد گرد و غبار در
حاشیه درياچه ارومیه (بیشتر در بخشهای شرقی و جنوبی و اندكی در بخش غربی) است .مناطق جنوبی استان فراوانی بیشتری را
نسبت به بخشهای مركزی و شمالی نشان میدهد كه با توجه به جهت باد غالب بهنظر میرسد بیشتر تحت تاثیر گرد و غبارهای
كشور عراق قرار دارد؛ اما حاشیه درياچه ارومیه منشاء داخلی وقوع گرد و غبار هستند.

واژگان کلیدی :ارومیه ،تحلیل روند؛ فرسايش بادی؛ سنجندۀ موديس؛ منبع گرد و غبار
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◼ مقدمه
امروزه با توجه به پديدههای تغییر اقلیم ،خشکسالی و
بیابانزايی ،وقوع توفانهای گرد و غبار از جمله مهمترين
مخاطرههای اقلیمی در مناطق خشک و نیمهخشک است
( .)11 ،27نگرانی جهانی برای وقوع توفانهای گرد و غبار با
توجه به تأثیرهای مهم اجتماعی و اقتصادی ،محیط زيست
و سالمت انسان وجود دارد ( .)9 ،6كاهش درآمد جوامع،
افزايش بیکاری و مهاجرت ،تعطیلی مراكز تفريحی و
آموزشی ،تخريب سرزمین ،خسارت به بخشهای صنعت،
حمل و نقل ،كشاورزی و گردشگری نمونههای آشکاری از
تبعات اجتماعی -اقتصادی گرد و غبار است (.)7 ،26 ،18
همچنین سازمان جهانی بهداشت و بسیاری از موسسههای
تحقیقات سرطان ،گرد و غبار معلق هوا را بسیار مضر برای
سالمت انسان دانسته و سرطانزا معرفی كردهاند (.)9
بر اساس بررسیهای پیشین خسارتهای ناشی از وقوع
توفانهای گرد و غبار به بخش كشاورزی استان آذربايجان
غربی منطبق با سناريوهای كاهش  %30 ،%20 ،%10و %40
ارزش ستاده بهترتیب برابر با  66751 ،38938 ،17306و
 103835میلیارد ريال در دروه زمانی  1385-91برآورد
شده است .همچنین بر اساس ارزش افزوده استانی ،خسارت
ناشی از هر روز تعطیلی بهعلت گرد و غبار حدود 173
میلیارد ريال معادل  17میلیون دالر در سال  1388برآورد
شده است ( .)18تحلیل زمانی و مکانی وقايع گرد و غبار در
شرق درياچه ارومیه در طول سالهای  1380تا 1395
نشاندهنده افزايش گرد و غبار بین سالهای  1388و 1395
میباشد كه هر چقدر از مناطق دوردست شرقی به سمت
درياچه حركت شود بر مقدار وقايع گرد و غبار افزوده میشود
( .)10همچنین پردازش تصاوير ماهوارهای از سال -1379
 1396حاكی از آن است كه سطوح خشک شده درياچه
ارومیه به يک منشاء فعال برداشت گرد و غبار تبديل شده
كه حتی فواصل بزرگ بیشتر از  100كیلومتر در پايین دست
درياچه را نیز تحت تأثیر قرار میدهد (.)5
از بین بررسیهايی كه در مناطق ديگر كشور انجام شده
میتوان به مطالعهای اشاره كرد كه به بررسی عوامل مؤثر بر
وقوع گرد و غبار در استان خوزستان پرداخته است .نتايج

اين پژوهش حاكی از آن است كه عامل سرعت باد از بین
عوامل مختلف شامل سرعت باد ،بارش ،بافت خاک ،چگالی
ظاهری خاک ،هدايت الکتريکی ،ماده آلی ،ظرفیت آب در
دسترس ،شاخص اختالف پوشش گیاهی نرمال شده،
كاربری زمین ،زمینشناسی و مدل رقومی ارتفاع ،مهمترين
فاكتور اثرگذار بر رخداد گرد و غبار میباشد ( .)14تحلیل
زمانی نوسان پديده گرد و غبار در شهرستان خرمآباد بین
سالهای  1330تا  1394با استفاده از روشهای تحلیل روند
خطی ،پلینومینال 1و آزمون روند من-كندال 2نشان میدهد
كه رخداد توفانهای گرد و غبار بهطور معنیداری در حال
افزايش میباشد ( .)13بررسی ماهوارهای كانونهای برداشت
گرد و غبار در استان البرز حاكی از آن است كه با اعمال
شاخصهای طیفی ،بخوبی منابع بالقوه گرد و غبار شناسايی
میشوند ( .)19بررسی توزيع مکانی -زمانی رخدادهای گرد
و غبار در جنوب غربی ايران در بازه زمانی  22ساله از 1376
تا 1397با استفاده از كدهای گرد و غبار  30 ،07 ،06تا 35
نشان داده كه  %84از رويدادهای گرد و غبار منشأ محلی
نداشته است .میانگین تعداد روزهای گرد و غبار در خرداد
برابر با  188روز و در تیر برابر با  193روز میباشد كه بیشتر
از ديگر ماههای سال است؛ در حالی كه رخداد گرد و غبار
پس از مرداد ضعیف میشود ( .)16بررسی پراكنش
رخدادهای گرد و غبار نشان داده است كه كشور ايران متأثر
از مناطق برداشت گرد و غبار داخلی و خارجی میباشد.
توفانهای گرد و غبار كه در مناطق خاصی از ايران به ويژه
در ماههای تابستان بوقوع میپیوندند منشأ فرامرزی گرد و
غبار از صحرا و شمال آفريقا ،بیابانهای عراق و سوريه،
عربستان ،دشتها و مردابهای بینالنهرين ،افغانستان و
تركمنستان دارند .منشأ اصلی داخلی نیز شامل دشتها و
مردابهای بینالنهرين در ايران ،دشتهای كوير و لوت،
فرورفتگی جازموريان ،سیستان و سواحل مکران است (.)25
در همین راستا ،بررسی منشاء گرد و غبار در شرق خاورمیانه
از طريق شاخصهای آشکارسازی گرد و غبار حاكی از آن
است كه تعداد  93نقطه برداشت در خارج از كشور و 123
نقطه برداشت در داخل كشور وجود دارد ( .)4عالوه بر اين،
ارزيابی وقايع گرد و غبار با استفاده از شاخص عمق نوری

1 Polynomial

2 Mann-Kendall

بررسی تغييرات زمانی و مکانی تعداد روزهای رخداد گرد و غبار ...

هواويز ( )1AODسنجنده  MODISنشان میدهد كه سال
 1388فعالترين سال گرد و غبار بوده و پس از آن سالهای
 1390و  1387به دلیل شرايط خشکسالی طوالنی و افزايش
انتشار گرد و غبار از دشتهای عراق بوده است .سالهايی
كه بیشترين رخداد گرد و غبار را داشتهاند مصادف با بارش
كمتر و بادهايی با شدت بیشتر در دشتهای عراق و جنوب
غربی ايران بوده است (.)16
يکی از روشهای شناسايی كانونهای گرد و غبار بررسی
میزان فراوانی وقوع گرد و غبار در منطقه میباشد .بر اساس
اين ديدگاه ،مناطقی كه فراوانی بیشتری از رخداد گرد و غبار
را به خود اختصاص دادهاند خود منشاء برداشت گرد و غبار
میباشند ( .)24 ،23 ،21 ،15بر اساس مرور منابع انجام
شده ،خالء بررسیهای پیشین را میتوان ارزيابی اين ديدگاه
در كنار واكاوی عوامل اثرگذار دانست .از اينرو ،اهداف اصلی
پژوهش حاضر شامل استفاده از دادههای ماهوارهای روزانه
برای بررسی تغییرات زمانی و مکانی وقوع گرد و غبار،
شناخت منشاء گرد و غبار بر اساس شاخص میزان فراوانی
وقوع ،و واكاوی عوامل اثرگذار بر رخدادهای گرد و غبار در
سطح استان آذربايجان غربی بودند.
◼ مواد و روش
منطقه مورد مطالعه

پژوهش حاضر در سطح استان آذربايجان غربی واقع در
شمال غربی كشور انجام شد كه سطحی حدود 37210 km2
را دربر دارد (شکل  .)1از نظر اقلیم اين استان متأثر از
جريانهای هوايی اقیانوس اطلس و دريای مديترانه است و
اكثر بارش استان ناشی از حاكمیت اين جريانات غربی
میباشد .در فصل زمستان جريانات سرد سیبری به اين
منطقه نفوذ كرده و دمای هوا را به شدت كاهش میدهد و
بعضاً در طول  2تا  3ماه يخبندان شديد حاكمیت دارد.
ريزشهای جوی در كوهستانهابیشتر به صورت برف است.
میانگین درازمدت بارش استان بین  210- 810 mmمتغیر
است .با توجه به مشکلهای ناشی از مداخلههای انسانی در
بهرهبرداری بیش از اندازه از آبهای سطحی و زيرزمینی ،از
بین بردن پوشش گیاهی ،تخريب اراضی و فرسايش خاک و

1 Aerosol Optical Depth
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برخی از عوامل طبیعی مانند تغییر اقلیم و خشکسالی ،پديده
بیابانزايی در سطح استان در حال گسترش میباشد .عالوه
بر اين سطح وسیعی از درياچه ارومیه كم آب و خشک شده
است؛ كه همه اين موارد موجب افزايش مناطق مستعد به
فرآيندهای فرسايش بادی در سطح استان شده است.
دادههای مورد استفاده

الف) شاخص عمق نوری هواويز ( :)AODبرای پايش گرد
و غبار استان آذربايجان غربی از محصول MCD19A2
سنجده  MODISاستفاده شد .اين محصول خروجی تركیبی
تصاوير ماهوارههای  Terraو  Aquaاست كه بهصورت روزانه
و با توان تفکیکمکانی  1 kmدر اختیار كاربران قرار میگیرد.
اين محصول شامل  AODدر طول موجهای باند آبی با مقدار
 0/47 μmو باند سبز با مقدار  0/55 μmمیباشد .شاخص
 AODكمیتی بیبعد میباشد كه میزان جلوگیری از عبور
پرتو نور در جو به دلیل وجود هواويزها را نشان میدهد (،28
 .)20در پژوهش حاضر دادههای محصول سنجش از دوری
 AODدر طول موج  0/47 μmطی سالهای  1379تا
 1399به صورت روزانه با استفاده از سامانه گول ارث انجین
دريافت شد .بنابراين  21سال آمار به منظور پايش وضعیت
گرد و غبار در منطقه مورد استفاده شد .تمامی پیش
پردازشهای مورد نیاز اين محصول مثل تصحیحات هندسی
و حذف پوشش ابری در اين محصول توسط ناسا انجام شده
است .بر اساس گزارش اداره ملی اقیانوسی و جوی آمريکا،
مقادير  AODنزديک به  0/01مربوط به جو بسیار صاف و
مقدار 0/4مربوط به يک شرايط بسیار مهآلود میباشد (.)22
ب) متغیرهای هواشناسی :متغیرهای بارش ،دما و باد
ايستگاههای هواشناسی از اداره كل هواشناسی و شركت آب
منطقهای استان آذربايجان غربی دريافت شد .نقشه
متغیرهای سرعت باد غالب ،متوسط بارش و متوسط دمای
هوای سالیانه از طريق روش درونیابی كريجینگ و نقشه
جهت باد غالب از طريق ابزار  Voronoi mapدر نرم افزار
 ArcGISبرای هر سال طی دورۀ  1379تا  1399استخراج
شدند .موقعیت ايستگاههای هواشناسی در شکل  1ارائه شده
است.
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شکل  .1موقعیت استان آذربایجان غربی

ج) شاخص اختالف پوشش گیاهی نرمال شده
( :)1NDVIجهت استخراج  NDVIاز تصاوير ماهوارهای
لندست استفاده شد .بدين صورت كه از طريق سامانه گول
ارث انجین تصاوير  16روزه لندست با پوشش ابری كمتر
از  %1در هر سال فراخوانی شد و از طريق مقادير بازتاب
میانه ،شاخص  NDVIسالیانه برای سالهای  1379تا
 1399استخراج شد.

به عبارتی در هر پیکسل مشخص شد كه تعداد روزهای
توأم با گرد و غبار در هر فصل و هر سال چقدر بود .جهت
آشکارسازی تغییرات زمانی وضعیت گرد و غبار ،در هر سال
تعداد وقايع گرد و غبار برای هر پیکسل شناسايی شده و از
اين طريق تغییرات سالیانه گرد و غبار در طی دوره زمانی
ياد شده بررسی شد.
بررسی ارتباط بین  AODو متغیرهای اقلیمی و پوشش

شناسایی وقایع گرد و غبار

گیاهی

بر اساس تحقیقات گذشته مقدار  AODبرابر با  0/5به
عنوان آستانه تشخیص روزهای همراه با گرد و غبار استفاده
شد ( .)8 ،3 ،1به عبارتی ،پیکسلهايی كه دارای مقادير
 AODبیشتر از  0/5در يک روز مشخص میباشند نشانگر
وقوع گرد و غبار در آن پیکسلها در همان روز میباشد .بر
اين اساس پیکسلهای گرد و غبار از پیکسلهای بدون گرد
و غبار در هر روز در كل منطقه شناسايی شدند.

ارتباط بین مقادير  AODبا پوشش گیاهی و متغیرهای
اقلیمی بارش ،دما و سرعت باد جهت آشکارسازی عوامل
اثرگذار بر گرد و غبار در سطح استان آذربايجان غربی
بررسی شد .بدين صورت كه مقادير متوسط منطقهای
مقادير  AODو متغیرهای پوشش گیاهی و اقلیمی از طريق
اليههای رستری سالیانه محاسبه شد و سپس میزان
همبستگی متغیرها بررسی شد.

بررسی فراوانی وقایع گرد و غبار و آشکارسازی تغییرات

تغییرات مکانی فراوانی وقایع گرد و غبار و شناسایی

زمانی

کانونهای بالقوه تولید آن

در پژوهش حاضر با بررسی پیکسلهای توأم با گرد و
غبار در طی بازه زمانی ياد شده ،فراوانی روزهای توأم با
گرد و غبار در هر پیکسل توسط نرم افزار  Rمحاسبه شد.

عالوه بر تغییرات زمانی ،تغییرات مکانی گرد و غبار نیز
برای هر سال و فصل بررسی شد .بر اساس منابع موجود،
كانونهای گرد و غبار با استفاده از میزان فراوانی وقوع گرد

1 Normalized difference vegetation index
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و غبار منطقه شناسايی شد ( .)24 ،23 ،21 ،15به عبارتی
پیکسلهايی كه فراوانی بیشتری از رخداد گرد و غبار
داشتند به عنوان منشاء برداشت گرد و غبار شناخته شدند؛
كه از طريق بازديد میدانی و ارزيابی عرصه نیز مورد تايید
قرار گرفتند .بر اين اساس ،فراوانی وقوع گرد و غبار به
تفکیک هر پیکسل در طی دوره زمانی مورد بررسی،
استخراج شد .منظور از فراوانی وقوع گرد و غبار ،تعداد
روزهايی است كه میزان  AODبیشتر از  0/5در طی دوره
زمانی  21ساله ( )1379-1399میباشد.
◼ نتایج
نتایج بررسی تغییرات زمانی گرد و غبار

تغییرات زمانی مقادير میانگین منطقهای  AODدر
سطح استان آذربايجان غربی در شکل  2ارائه شده است.
حداكثر مقدار میانگین  AODمربوط به سال  1388با
مقدار  0/242میباشد و حداقل مقدار میانگین  AODبرابر
با  0/157بوده كه مربوط به سال  1380میباشد .خط روند
حالت نسبتاً صعودی در طی زمان را نشان میدهد (شکل
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 .)2تغییرات تعداد روزهای توأم با گرد و غبار (< 0/5
 )AODدر طی دوره  1399-1379در سطح استان
آذربايجان غربی حاكی از آن است كه سالهای  1382و
 1387تا  1391بیشترين تعداد روزهای توأم با گرد و غبار
را داشتهاند (شکل  .)3مقادير میانگین منطقهای تعداد
روزهای توأم با گرد و غبار در سال  1388برابر با ،10/57
در سال  1387برابر  ،7/15در سال  1391برابر  ،5/28در
سال  1382برابر  ،4/82در سال  1390برابر  4/80و در
سال  1389برابر  4/04روز بود كه خط روند تقريبا حالت
ثابت در طی زمان را نشان میدهد (شکل .)3
تعداد پیکسلهای بدون گرد و غبار با  AODكوچکتر
از 0/5و توأم گرد و غبار با  AODبزرگتر از 0/5حداقل يک
روز در سال در سطح استان آذربايجان غربی بررسی شد.
نتايج حاكی از آن است كه سطح فراگیری گرد و غبار از
روند خاصی تبعیت نمیكند ولی سالهای  1398و 1399
تعداد پیکسلهای بیشتری درگیر گرد و غبار بودهاند (شکل
 .)4فراوانی تعداد پیکسلهای همراه با گرد و غبار بر حسب
روز در سطح استان آذربايجان غربی تعیین شد (جدول .)1

شکل  .2میانگین  AODسالیانه در سطح استان آذربایجان غربی

شکل  .3تعداد روزهای توأم با گرد و غبار ( )AOD < 0/5در طی دوره  1399-1379در سطح استان آذربایجان غربی
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برای نمونه ،تعداد پیکسلهايی كه بیش از  30روز در
سال دارای گرد و غبار بودهاند در سال  1379برابر با 503
پیکسل و در سال  1399برابر با  467پیکسل بود ،در
حالکیه در برخی از سالها مثل  1384 ،1382و  ...هیچ
پیکسلی بیشتر از  30روز گرد و غبار را تجربه نکرد (جدول

 .)1نتايج نشان میدهد كه سالهای  1398و  1399گستره
بیشتری از استان در معرض گرد و غبار بوده است .در سال
 1398تعداد  49522پیکسل و در سال  1399تعداد
 49971پیکسل حداقل يک روز دارای رخداد گرد و غبار
بودهاند (شکل ،4جدول .)1

شکل  .4تعداد پیکسلهای بدون ( )AOD > 0/5و توأم (حداقل یک روز  )AOD < 0/5گرد و غبار در سطح استان آذربایجان غربی
جدول  .1فراوانی تعداد پیکسلهای همراه با گرد و غبار در استان آذربایجان غربی
سال
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399

AOD > 0/5

AOD < 0/5

بدون گرد و غبار

دارای گرد و غبار

≥  5روز

≥  7روز

≥  10روز

≥  15روز

≥  20روز

≥  30روز

6270
32815
8338
2705
2060
8739
19209
6970
14179
9314
10542
27389
26835
15428
2953
28399
14350
25404
13357
1308
859

44560
18015
42492
48125
48770
42091
31621
43860
36651
41516
40288
23441
23995
35402
47877
22431
36480
25426
37473
49522
49971

7517
1462
19387
22144
24654
7352
3045
10881
7735
6702
7437
1013
1005
2635
24777
1478
3500
1013
3063
34868
36098

2725
1046
13301
12917
16216
2110
1746
4755
2590
1438
2791
558
498
1118
13884
935
1022
448
1318
26366
30588

1332
743
4755
5726
7192
526
1002
1262
857
369
847
229
169
590
3745
436
331
171
658
14417
24273

865
562
388
1160
958
117
463
306
275
141
187
40
46
253
471
140
83
43
231
2547
15719

712
437
82
137
184
31
186
97
112
44
53
7
9
95
129
53
32
6
68
592
8010

503
208
5
0
12
0
13
4
20
1
0
0
0
0
43
20
0
0
5
74
467
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تغییرات فصلی تعداد روزهای توأم با گرد و غبار در طی
دوره  1399-1379در سطح استان آذربايجان غربی بررسی
شد .بیشترين مقدار گرد و غبار به ترتیب در فصلهای
تابستان ،بهار ،زمستان و پايیز رخ داده است ،بهطوريکه در
فصل تابستان میانگین درازمدت تعداد روزهای گرد و غبار
برابر با  34/2روز ،در فصل بهار  18/9روز ،در فصل زمستان
 5/1روز و در فصل پايیز  4/7روز بود .بنابراين فصول
تابستان و بهار بیشترين رخدادهای گرد و غبار در سطح
استان بوقوع پیوسته است (شکل  .)5همچنین تغییرات
ماهانه سطوح بدون گرد و غبار در مقايسه با سطوح توأم با
گرد و غبار بررسی شد .سطح قرمز رنگ در شکل  6درصد
پیکسلها يا سطح استان را نشان میدهد كه حداقل يک
روز در ماه در معرض گرد و غبار بوده است و سطح سبز
رنگ حاكی از درصد پیکسلها يا سطح استان كه مقادير
 AODاز حد ( )0/5تجاوز نکرده و به اصطالح گرد و غبار
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رخ نداده است .بر اين اساس حداكثر فراگیری گرد و غبار
در هشت ماه از اسفند تا مهر میباشد ،كه بیش از %68
پیکسلها يا سطح استان در  8ماه ياد شده حداقل يکبار
دارای گرد و غبار بودهاست .ماههای آذر ،دی ،آبان و بهمن
كه جزء ماههای سرد سال هستند بهترتیب كمترين مقادير
فراگیری را بهخود اختصاص دادهاند (شکل .)6
برای بررسی روند تغییر زمانی وقايع گرد و غبار در
سطح استان آذربايجان غربی از آزمون من-كندال و آماره
من-كندال استفاده شد .بر اساس اين آزمون ،میانگین
 AODوضعیت نسبتاً صعودی را نشان میدهد (شکل )2
ولی از نظر آماری معنیدار نبوده و مقدار  AODطی زمان
بدون روند میباشد (جدول  .)2میانگین تعداد روزهای توأم
با گرد و غبار (شکل  )3و تعداد پیکسلهای توأم با گرد و
غبار (شکل  )4نیز فاقد روند معنیدار در سطح خطای %5
در طی دوره  1379تا  1399را نشان میدهند (جدول .)2

شکل  .5تغییرات فصلی تعداد روزهای توأم با گرد و غبار ( )AOD < 0/5در طی دوره  1399-1379در سطح استان آذربایجان غربی

شکل  .6تغییرات ماهانه سطوح بدون گرد و غبار در مقایسه با سطوح توأم با گرد و غبار در دوره 1399-1379
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جدول  .2آزمون من-کندال جهت بررسی روند سالیانه  AODو تعداد روزها و پیکسلهای توأم با گرد و غبار
متغیر

آماره من-کندال

P-value

وضعیت روند

AOD

0/20

0/22

بدون روند معنیدار

میانگین تعداد روزهای توأم با گرد و غبار

-0/01

0/98

بدون روند معنیدار

تعداد پیکسلهای توأم با گرد و غبار

-0/048

0/79

بدون روند معنیدار

بررسی ارتباط بین  AODو متغیرهای اقلیمی و پوشش
گیاهی
بررسی ضريب همبستگی سالیانه بین میانگین AOD

با پوشش گیاهی و متغیرهای اقلیمی بارش ،دما و سرعت
باد حاكی از آن است كه  AODتنها با سرعت باد رابطه
معنیداری در سطح  %5دارد ( )r= %64میباشد؛ در حالیکه
با  ،NDVIبارش و دما هیچ ارتباط معنیداری مشاهده نشد
(شکل  .)7نمودار رابطه همبستگی و پراكنش بین AOD
با پوشش گیاهی و متغیرهای اقلیمی بارش ،دما و سرعت
باد نشان داد كه مقدار  R2بین  AODو سرعت باد بیشتر
از بقیه بود و برابر با  0/41میباشد (شکل .)8
نتایج بررسی تغییرات مکانی و شناسایی بالقوه منشاء
گرد و غبار

تغییرات مکانی فراوانی تعداد روزهای همراه با گرد و
غبار طی سالهای مختلف نشان داد كه در سالهای

 1387 ،1382تا  1391فراوانی تعداد روزهای توأم با گرد
و غبار بیشتر بود (شکل  .)9در سال  1388بیشترين رخداد
گرد و غبار بوقوع پیوسته است كه حواشی درياچه ارومیه
واقع در مناطق شرقی و جنوبی درياچه بههمراه مناطق
جنوبی استان فراوانی بیشتری از گرد و غبار را تجربه
كردهاند (شکل .)9
تغییرات مکانی فراوانی تعداد روزهای توأم با گرد و غبار
در فصلهای مختلف در طی دوره  1399-1379نیز بررسی
شد (شکل  .)10تعداد روزهای توأم با گرد و غبار در
فصلهای بهار و تابستان فراوانی بیشتری نسبت به پايیز و
زمستان نشان میدهد .از نظر پراكنش مکانی در تمامی
فصول اطراف درياچه فراوانی بیشتری را نسبت به ديگر
قسمتها دارد ،در حالیکه مناطق جنوبی استان نیز فراوانی
قابل توجهی از رخدادهای گرد و غبار بخصوص در فصل
تابستان را نشان میدهند (شکل .)10

شکل  .7ضریب تبیین بین مقدار  AODبا متغیرهای اقلیمی و پوشش گیاهی طی دورة 1399-1379
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شکل  .8مقادیر سالیانه  AODدر برابر متغیرهای اقلیمی و پوشش گیاهی در طی دوره 1399-1379

شکل  .9نقشه فراوانی سالیانه روزهای همراه با گرد و غبار (راهنمای نقشهها جهت مقایسه در یک مقیاس واحد ارائه شده)
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شکل  .10نقشه فراوانی فصلی روزهای همراه با گرد و غبار در طی دوره 1399-1379

نقشه فراوانی روزهای همراه با گرد و غبار در دورۀ زمانی
مورد بررسی نشان داد كه مجموع فراوانی طی  21سال بین
صفر تا  416روز متغیر میباشد .تغییرات مکانی حاكی از
فراوانی بیشتر در حواشی درياچه عمدتاً در بخشهای
شرقی و جنوبی و اندكی در بخش غربی میباشد (شکل 11
الف) .بازديدهای میدانی انجام شده نیز نتايج حاصل شده
را تايید كرد .بهعنوان نمونه محدوده قرمز رنگ ارائه شده
در شکل  11ب مناطق جبلكندی و سپرغان را نشان
میدهد كه دربرگیرنده ماسههای بادی است و توسط
ماهواره بهدرستی تشخیص داده شده است.
همچنین مناطق جنوبی استان فراوانی بیشتری را
نسبت به بخشهای مركزی و شمالی نشان میدهد .فلشها

جهت باد غالب در ايستگاههای سینوپتیک را نشان
میدهند .با توجه به جهت باد غالب ،مناطق جنوبی متأثر
از گرد و غبارهای كشورهای همسايه و عراق میباشد ولی
مناطق اطراف درياچه منشاء داخلی دارند (شکل  11الف).
◼ بحث و نتیجهگیری
تغییرات سالیانه تعداد روزهای توأم با گرد و غبار در
طی دوره  1399-1379در سطح استان آذربايجان غربی
نشان داد كه سالهای  1382و  1387تا  1391بیشترين
تعداد روزهای توأم با گرد و غبار را داشتهاست .از بین اين
سالها ،سالهای  1388و  1387بیشترين مقادير  AODو
تعداد رخدادهای گرد و غبار را بهخود اختصاص دادهاند.
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شکل  .11الف) فراوانی روزهای توأم با گرد و غبار در دوره  1379تا ( 1399فلشها جهت باد غالب در ایستگاههای سینوپتیک را
نشان میدهند) ،ب) تصاویر میدانی

در اين راستا طی بررسیهای پیشین نیز مشخص شده
است كه سالهای  1387 ،1382و  1391اوج توفانهای
گرد و غبار در جنوب شرق ايران بوده است ( .)2همچنین
از نظر وقوع گرد و غبار سالهای  1388و  1387فعالترين
سالها در جنوب غرب ايران عنوان شده است (.)17 ،16
در حوضههای شرقی درياچه ارومیه نیز مقدار گرد و
غبار در سال  1388بیشتر از ديگر سالها گزارش شده
است ( .)10تغییر فصلی تعداد روزهای دارای گرد و غبار

طی دورۀ  1399-1379حاكی از آن است كه به ترتیب
فصلهای تابستان ،بهار ،زمستان و پايیز دارای بیشترين
مقدار گرد و غبار بودهاند .بنابراين بیشترين وقايع گرد و
غبار در فصلهای تابستان و بهار بهوقوع پیوسته است .اين
نتايج مطابق با نتیجههای بررسیهای پیشین در جنوب
شرقی و جنوب غربی ايران است ( .)17 ،2تغییر ماهانة گرد
و غبار نشانة بیشترين گرد و غبار از ماه اسفند تا مهر است.
همچنین ،ماههای آذر ،دی ،آبان و بهمن كه جزء ماههای
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سرد سال هستند بهترتیب كمترين مقادير گرد و غبار را
بخود اختصاص دادهاند .در اين راستا بررسیها در جنوب
شرق ايران نیز حاكی از آن بوده است كه فعالیت گردوغبار
در چهار ماه آبان ،آذر ،دی و بهمن ضعیفتر از ساير ماهها
میباشد ( .)2همچنین تغییرات ماهانه گرد و غبار در جنوب
غرب ايران و استان خوزستان نیز حاكی از آن است كه
ماههای سرد سال از آبان تا بهمن ماه كمترين مقدار
روزهای گرد و غبار را دارند (.)17 ،16
بررسی روند تغییرات زمانی در سطح استان آذربايجان
غربی نشان داد كه از نظر آماری هیچ روند معنیداری در
میزان  AODو وقايع گرد و غبار در طی دوره  1379تا
 1399وجود ندارد .برخالف نتايج پژوهش حاضر ،روند
تعداد روزهای گرد و غبار در استان خوزستان افزايشی و
معنیدار بوده است ،اما بعضی از ايستگاههای هواشناسی
مثل اهواز ،دزفول ،رامهرمز و مسجدسلیمان فاقد روند
معنیدار میباشند ( .)17بررسی ارتباط بین میانگین
مقادير  AODبا پوشش گیاهی و متغیرهای اقلیمی بارش،
دما و سرعت باد حاكی از آن است كه  AODتنها با سرعت
باد رابطه معنیداری در سطح  %5دارد كه اين مقدار
همبستگی برابر با  %64میباشد؛ در حالیکه با ،NDVI
بارش و دما هیچ ارتباط معنیداری مشاهده نشد .بنابراين
مطابق با نتايج بررسیهای پیشین سرعت باد مهمترين
عامل مؤثر بر ايجاد گرد و غبار میباشد (.)24 ،14
تغییرات مکانی حاكی از فراوانی بیشتر تعداد وقايع گرد
و غبار در حواشی درياچه ارومیه عمدتاً در بخشهای شرقی
و جنوبی و اندكی در بخش غربی میباشد .همچنین مناطق
جنوبی فراوانی بیشتری را نسبت به بخشهای مركزی و
شمالی استان نشان میدهند .با توجه به جهت باد غالب
بنظر میرسد مناطق جنوبی بیشتر متأثر از گرد و غبارهای
كشورهای همسايه و عراق میباشد ،كما اينکه مناطق
جنوبی از میزان بارش و پوشش گیاهی بهتری برخوردار
میباشند .ولی احتمال گسترش گرد و غبارهايی كه منشاء
خارجی از كشور عراق دارد به بخشهای شمالی وجود
ندارد ،به همین دلیل مناطق جنوبی گرد و غبار بیشتری
نسبت به مناطق شمالی نشان میدهند .در اين راستا ،در
نشريههای هواشناسی استان آذربايجان غربی كه بهصورت

ماهانه و فصلی انتشار پیدا میكند نیز وضعیت انتشار گرد
و غبار در مناطق جنوبی استان بیشتر است ( .)12به هر
حال عمده مناطقی كه وقايع بیشتر گرد و غبار را بخود
اختصاص دادهاند در اطراف درياچه ارومیه قرار دارند.
مجموعهای از عوامل زير را میتوان عنوان كرد كه پیرامون
درياچة ارومیه منشاء داخلی گرد و غبار میباشند)1 :
تمركز و تعداد پديدۀ گرد و غبار شناسايی شده توسط
سنجش از دور بیشتر در اين مناطق قرار دارد .مناطقی كه
فراوانی بیشتری از گرد و غبار را دارند خود منشاء برداشت
گرد و غبار هستند ()24 ،23 ،21 ،15؛ كه از طريق
بازيدهای میدانی نیز مورد تأيید قرار گرفتند )2 .جهت باد
غالب در مناطق شرقی و جنوبی درياچه كه بیشترين وقايع
گرد و غبار را دارند از سمت شرق میباشد كه بهطور قطع
نمیتوان منشاء خارجی گرد و غبار برای اين مناطق عنوان
كرد )3 .مقادير  NDVIدر حواشی درياچه ارومیه نسبت به
ساير قسمتها كمتر میباشد )4 .حواشی درياچه ارومیه
جزء مناطقی هستند كه كمترين مقدار بارش را دارند)5 .
كم آب شدن درياچه و قرارگیری سطوح خشک شده
پیرامونی .بهطوريکه از اواخر دهة  1990دچار خشکی
فاجعهآمیز شد و موجب از دست رفتن  % 50از مساحت
آن تا سال  2014شده است ( )6 .)25رده خاک غالب در
طراف درياچه ارومیه از نوع اريديسول است كه در آنها رس،
كربنات كلسیم ،سیلیس ،نمک و گچ تجمع يافته است)7 .
همچنین از نظر زمینشناسی نیز واحد سنگی  Qslكه
حاكی از وضعیت نمکی غالب در حواشی درياچه ارومیه
است .بنابراين با استناد به دلیلهای مذكور پیرامون درياچة
ارومیه منشاء تولید گرد و غبار داخلی است .مطابق با نتايج
پژوهش حاضر ،در بررسیهایهای گذشته نیز ساحل
جنوبی درياچه ارومیه منبع تولید و برداشت گرد و غبار
عنوان شدهاست ( .)5بهطوريکه گرد و غبار فعال ناشی از
سطوح خشک شده درياچه ارومیه تا فواصل بزرگ (بیش
از  100كیلومتر) در پايین دست درياچه نیز گسترش پیدا
میكند ( .)5از قسمتهای شرقی نیز هر چقدر به سمت
درياچه ارومیه حركت میشود بر مقدار گرد و غبار افزوده
میشود (.)10
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 از حمايتهای مادی و.آموزش و ترويج كشاورزی میباشد
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Abstract
The aim of the present study is to investigation the effect of different land uses (forest, rangeland, cane
brake and bare land) on carbon sequestration and soil erosion in Jazink region located in Zahak city, Sistan
and Baluchestan province. For this purpose, following the field evaluation of various land uses, soil samples
were taken from at depths of 0-30 cm and 30-60 cm for each land use. Some soil properties including
organic carbon, texture, bulk density, sequestered carbon and soil stability index (MWD) were measured
according to standard methods. Data analysis was performed using one-way ANOVA analysis in a
completely randomized block design, and the averages were compared by Tukey test at 95% confidence
level using SPSS software. The results showed that the amount of bulk density at various soil depths in
cane brake land use had the lowest of 0.992 and 0.956 gr/cm3, respectively, and in the bare land had the
highest value about 1.59 and 1.61 gr/ cm3, respectively. Carbon sequestration in land use by cane brake
was 3234.02 and 2455.32 kg/ha, respectively, and in bare land, it was the lowest around 1967.37 and 987.65
kg/ha. Soil stability in the bare land was the lowest at 0.342 mm and the highest in the canebrake land use
at 1.67 mm. Higher amount of carbon and organic matter in the soil and the lower bulk density indicates
that the soil is more stable and resistant to erosion. In this region, cane brake and forest land uses have the
highest degree of stability and carbon sequestration among land uses. These results can be very useful for
decision-making and for choosing suitable management practices and desertification programs in arid areas
such as this region.

Keywords: Soil organic carbon stock; Ecosystem stability; Soil gradation; Drylands
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چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر کاربریهای مختلف جنگل ،مرتع ،نیزار و بایر بر میزان ترسیب کربن و فرسایشپذیری
خاک در منطقة جزینک واقع در شهرستان زهک ،استان سیستان و بلوچستان است .برای این منظور پس از ارزیابی میدانی انواع
کاربریها ،نمونههایی از عمقهای  0 -30و  60-30سانتیمتری خاک در هر کاربری برداشت شد .برخی ویژگیها شامل کربن آلی
خاک ،بافت ،جرم مخصوص ظاهری ،کربن ترسیب شده و شاخص پایداری خاکدانهها ( )MWDطبق روشهای استاندارد اندازهگیری
شد .تجزیه و تحلیل دادهها از طریق آنالیز یک طرفه  ANOVAدر قالب طرح بلوک کامالً تصادفی و مقایسه میانگینها با استفاده از
آزمون توکی در سطح اعتماد  %95با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شد .نتایج نشان داد که مقدار جرم مخصوص ظاهری درکاربری
نیزار در عمقهای مختلف بهترتیب  0/992 gr/cm3و  0/956 gr/cm3کمترین ،و در بایر بهترتیب  1/59 gr/cm3و 1/61 gr/cm3
بیشترین مقدار بوده است .ترسیب کربن در کاربری نیزار بهترتیب در عمقهای اول و دوم خاک  3234/02 kg/haو 2455/32 kg/ha
بیشترین مقدار به دست آمد .کمترین مقدار آن مربوط به اراضی بایر به ترتیب در عمقهای اول و دوم خاک  1967/37 kg/haو
 987/65 kg/haمیباشد .پایداری خاک در بایر  0/342 mmکمترین مقدار و در نیزار  1/67 mmبیشترین مقدار را داشت .در
پژوهش حاضر مشخص شد که هر چه مقدار کربن و ماده آلی خاک بیشتر و جرم مخصوص کمتر باشد ،خاک دارای پایداری و
مقاومت بیشتری نسبت به فرسایش است .در این منطقه کاربریهای نیزار و جنگل بیشترین سطح پایداری و ترسیب کربن را در
بین کاربریها دارد .این یافتهها میتواند برای تصمیمگیری و به کارگیری شیوههای صحیح مدیریتی و برنامههای بیابانزدایی در
مناطق خشک مشابه این منطقه ،مفید باشد.

واژگان کلیدی :ذخیرة کربن آلی خاک؛ پایداری بومنظام؛ دانهبندی خاک؛ مناطق خشک
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◼ مقدمه
تغییر اقلیم و گرمایش جهانی به همراه کمبود آب
شیرین و بیابانزایی به عنوان مهمترین چالش جهانی برای
زیستکره محسوب میشود و برای بقا بشر تهدیدی جدی
به شمار میرود ( .)4این پدیده یکی از مهمترین چالشها
در توسعه پایدار بوده که تأثیر منفی بر زیست بومهای
خشکی و آبی دارد ( .)20مطالعات نشان میدهد که افزایش
غلظت گاز  CO2در اتمسفر سبب افزایش دمای جهانی شده
که این افزایش دما پیامدهای فراوانی به دنبال خواهد
داشت .گرم شدن و تغییر اقلیم کرة زمین ممکن است به
طور معنیداری موجب تخریب اراضی و کاهش محصوالت
کشاورزی ،کاهش ذخایر آب ،به خطر افتادن سالمتی انسان
و بومنظام های آبی و زمینی ،افزایش خشکسالی ،افزایش
تبخیر و تعرق ،تغییر در الگوی بارش ،افزایش فرسایش
بادی ،افزایش شور شدن خاکها و کاهش معدنی شدن
کربن شود (.)54 ،7
ترسیب کربن که همان ذخیره کربن در دراز مدت در
اکوسیستمهای طبیعی نظیر جنگل ،مرتع ،خاک و بیوماس
اقیانوسها یا به وسیله روشها و وسیلههای مصنوعی است،
از راه حلهای پیشنهادی مهم جهت کاهش کربن تولید
شده در اتمسفر مطرح میباشد .به نظر میرسد بهبود
فرآیند ذخیره کربن در خاک و گیاه اکوسیستمهای خشکی
مطرحترین گزینه باشد که با افزایش قابلیت تولیدی زمین،
دی اکسید کربن اتمسفر در مخزنهای خاک و گیاه را
بهصورت بلند مدت ذخیره خواهد کرد (.)37
تغییر کاربری اراضی پویاترین عامل انسانی مؤثر در
وقوع یا تشدید بیابانزایی و در عین حال قابل کنترل و
مدیریت پذیرترین عامل بیابانزایی به شمار میرود (.)19
نظارت بر تغییرات محیطی ناشی از تغییرات در کاربری
اراضی ،یک جزء اصلی برای مدیریت پایدار بومنظامهای
طبیعی است ( .)38تغییر کاربری اراضی را پس از
سوختهای فسیلی مهمترین منبع انتشار کربن از طریق
انسان به اتمسفر میدانند .بنابراین با یقین میتوان از تغییر
کاربری اراضی با مدیریت غیر اصولی ،به عنوان یکی از
دالیل اصلی پدید آمدن اثر گلخانهای و گرم شدن هوای
کره زمین طی دهههای اخیر نام برد .الگوی کلی تغییر

کاربری به طور وسیع میتواند در دو گروه اصلی جای گیرد:
گروه اول شامل افزایش اراضی کشاورزی در پی تخریب
اکوسیستمهای طبیعی و به ویژه جنگل به دلیل رشد
جمعیت و افزایش نیاز جهانی غذا ،و گروه دوم بهبود
بومنظامهایی که تحت تأثیر اراضی کشاورزی حاشیه قرار
دارند .تغییر در کاربری اراضی اغلب به کاهش سریع در
اجزاء بومنظام وابسته است ( ،)10مانند کاهش در کربن
ذخیره شده در بیوماس و خاک .مقدار کربن ذخیره شده
در مادة آلی خاک یکی از بزرگترین و مهمترین ذخایر
پویای کربن در چرخه جهانی است ( .)51خاک مخزن
اصلی ذخیره طوالنی مدت کربن آلی خاک است (.)30
کاهش در سطوح مواد آلی خاک به علت تغییر کاربری
اراضی ،کیفیت خاک را کاهش میدهد و عالوه بر افزایش
فرسایشپذیری و ناپایدار شدن توان اکولوژیک بومنظام،
منجر به انتشار زیاد گازهای گلخانهای به اتمسفر میشود،
که در نتیجه باعث افزایش تغییرات اقلیمی خواهد شد.
تغییر در کاربری اراضی اغلب به تغییر پوشش زمین و
ذخیره کربن وابسته است ( .)40 ،9 ،5میزان ترسیب کربن
در مناطق مختلف با توجه به نوع گونههای گیاهی ،روش
احیاء و شرایط محیطی به ویژه مقدار بارندگی متفاوت
است .میزان ترسیب کربن در واحد زمان به خصوصیات
رشد گونههای گیاهی و شیوههای مدیریتی ،تغییر کاربری
اراضی ،نوع عملیات احیایی ،شرایط فیزیکی و بیولوژیکی
خاک و ذخیره قبلی کربن در خاک بستگی دارد (.)35 ،29
فرسایش خاک پدیدهای اجتناب ناپذیر است .نوع و شدت
فرسایش خاک در یک منطقه تابع عوامل مختلفی ازجمله
شرایط اقلیمی ،توپوگرافی ،خاک و کاربری اراضی میباشد.
در این میان اهمیت کاربری اراضی به دلیل نقش مؤثر
انسان در آن نسبت به دیگر عوامل زیادتر میباشد .در
صورتی که فعالیتهای انسانی در بهرهبرداری از منابع خاک
بر اساس استعداد و قدرت تولیدی آن باشد ،فرسایش از
حالت طبیعی خارج نخواهد شد (.)42 ،1
سیستان با داشتن آب و هوای خشک ،خاک شور و
قلیایی و امالح زیاد در اراضی آن متأثر از کاربریهای
مختلف گردیده است .جزینک به عنوان یکی از مناطق
جنگلی سیستان با اهداف چند منظوره از جمله احیاء
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بیولوژیکی برای مهار بیابانزایی ،ایجاد پارک جنگلی،
تقویت پناهگاه حیات وحش ،و بادشکن و اهداف حفاظتی
و زیستمحیطی مطرح میباشد .این منطقه که در
شهرستان زهک واقع شده است ،در طی سالیان گذشته با
افزایش نیازهای غذایی ،مساحت زیادی از اراضی آن بدون
توجه به قابلیت آنها ،تحت مدیریتهای متفاوتی قرار گرفته
است (.)6
انجام پژوهش حاضر از دو جنبه حائز اهمّیت بوده است،
یکی مکان مورد بررسی و دیگری نوع مطالعه .بستر مورد
مطالعه منطقهای کمنظیر در مناطق خشک ایران است که
در آن تنوعی از بومنظامهای طبیعی شامل جنگل ،مرتع،
بیابان و نیزار بهجای مانده از تاالب خشکیده ،در مجاورت
یکدیگر و تحت شرایط اقلیمی و احیاناً زمینشناسی یکسان
وجود دارد .مطالعات زیادی در سراسر دنیا صورت گرفته
است که در آنها ترسیب کربن و میزان ذخیرة کربن آلی
خاک و همچنین فرسایشپذیری و پایداری خاکدانهها به-
طور جداگانه در کاربریهای مختلف طبیعی و انسانساخت
مورد مقا یسه قرار گرفته است .اما شواهد اندکی در مورد
بررسی توأم این دو پدیده در کاربریهای مختلف و بیان
ارتباط بین این دو موجود است .پژوهش حاضر سعی دارد
با هدف پیدا کردن مناسبترین نوع کاربری طبیعی موجود
از نظر افزایش مقدار ترسیب کربن خاک و کاهش
فرسایشپذیری ،بهترین و مؤثرترین نوع کاربری را از نظر
پایداری بومنظامها و افزایش توان اکولوژیک آنها معرفی
نماید .یافتههای بدست آمده میتواند در تصمیمگیریهای
مدیران بهخصوص در زمینه کنترل و مدیریت بیابان
سودمند باشد.

شمال غربی – جنوب شرقی در نظر گرفته شده است (.)52
معروفترین باد سیستان ،باد  120روزه معروف به لوار
میباشد که این باد معموال از اوایل خرداد ماه شروع و تا
پایان شهریور ماه ادامه مییابد و همواره با فرسایش بادی
و ایجاد گرد و غبار همراه است .بر اساس طبقهبندی
دومارتن شهرستان زابل و منطقه جزینک با بارندگی
متوسط  59/6 mmو متوسط ساالنه دما معادل ،22 oc
دارای شاخص خشکی  1/9بوده و جزء مناطق فرا خشک
طبقهبندی میشود .این منطقه به روش گوسن منطقه
بیابانی ،روش کوپن منطقه خشک بسیار گرم با تابستان
خشک محسوب میشود .از عمدهترین خصوصیات خاکهای
منطقه میتوان به بافت آنها اشاره کرد ،بطوریکه بسیاری
از خاکهای منطقه بویژه در افقهای سطحی خود دارای
بافت شنی ،شنی  -سیلتی میباشند که موجبات فرسایش
بادی در آنها به سهولت فراهم میشود (.)62
در این منطقه کاربریهای جنگل خالص از گونه پده
 ،Populus euphratica Olivierمرتع با گیاه غالب کرته
 ،Desmostachya bipinnata (L.) Stapfنیزار از گونه
 Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex Steudدر مجاورت
یکدیگر مشاهده میشوند که در اقلیم بیابانی واقع هستند.

◼ مواد و روش
ویژگیهای منطقه مورد بررسی

منطقه مورد بررسی با مساحت  49/2 haدر قسمت
جنوب و جنوب غربی شهرستان زهک در استان سیستان
و بلوچستان قرار دارد و دارای مختصات جغرافیایی بین
" 61o 42تا " 61 o 12طولشرقی و " 30 o 22تا "31o 21
عرضشمالی بوده (شکل  )1که از مرز بین کشور افغانستان
با ایران در جنوب شرقی تا مرز سیاسی بین شهرستان زابل
و نهبندان در استان خراسان جنوبی به صورت یک قطاع

روش جمع آوری دادهها

در آغاز موقعیت کاربریهای مورد مطالعه از منابع
طبیعی شهرستان زهک بهصورت نقشه تهیه گردید و پس
از بازدید میدانی موقعیت چهار منطقه جنگلی ،مرتعی ،نیزار
و بایر مشخص گردید .در مناطق خشک و نیمهخشک،
بیشترین تأثیر مواد آلی و کربن در عمق -30cmصفر و
 60-30cmو فرسایش در الیه -30cmصفر اتفاق میافتد
( )34که در پژوهش حاضر نیز نمونهبرداریها از این دو عمق
خاک صورت گرفت .بهطوری که در اواخر اردیبهشت ماه در
هر کاربری تعداد  40نمونه خاک در قالب طرح بلوک کامال
تصادفی از هر دو عمق برداشت شد .نمونههای خاک بعد از
خشک کردن در هوای آزاد و عبور دادن از الک به مقدار
یک کیلوگرم به آزمایشگاه منتقل داده شد .درصد  OCبه
روش والکی و بلک مشخص شد ( .)56جرم مخصوص
ظاهری نیز با استفاده از روش پارافین محاسبه شد (.)6
ترسیب کربن از رابطه 1به دست آمد (:)56
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Cs = 1000 × OC % × Bd × e

() 1

که در آن  : Bdجرم مخصوص ظاهری خاک (،)gr/cm3
 : Csمقدار ترسیب کربن آلی ( :OC ،)kg/haکربن آلی و :e
عمق نمونه برداری ( )cmمیباشد.
مقدار فرسایشپذیری خاک در چهار کاربری با استفاده
از ویژگیهای بافت خاک ،دانهبندی و پایداری خاکدانهها با
استفاده از شاخص میانگین وزن  -قطر بررسی و محاسبه
شد .پایداری و ثبات خاکدانه که از مهمترین خواص
فیزیکی خاک است ،مقدار مقاومت خاک یا حساسیت آن
را نسبت به فرسایش آبی و بادی را نشان میدهد (.)28
برای تعیین میانگین وزن  -قطر خاکدانهها ،در ابتدا 250 g
از خاکدانهها به صورت دستنخورده توزین شدند .به روش
الک خشک و توسط شیکر با سرعت  20دور در دقیقه از

سری الکهای به اندازههای مختلف حرکت داده شد .سپس
مقدار ذرات باقی مانده روی هر الک را وزن کرده و دوباره
این کار برای هر الک جداگانه تکرار گردید .میانگین وزن -
قطر از رابطه  2به دست آمد (. )21
n

̅ ∑ = MWD
X Wi

() 2

i=1

که در آن
 :MWDمیانگین وزن  -قطر خاکدانه : ̅X ،میانگین قطر
خاکدانههای باقیمانده بر روی هر الک
 :Wiنسبت وزن خاکدانهها در هر الک به وزن کل:n ،
تعداد الکها
سطوح بحرانی پایداری خاک بر اساس میانگین وزن-
قطر به این صورت تقسیمبندی میشود.

شکل  .1نقشه مشخصات جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
جدول  .1سطوح بحرانی پایداری خاک بر اساس میانگین وزن – قطر ()28
محدودیت

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

ناچیز

)MWD(mm

< 0/5

0/5 – 1

2-1

2-2/5

>2/5
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پس از جمعآوری و ثبت دادهها ،برای آنالیز آماری از
نرمافزار  SPSS 21استفاده گردید .نرمال بودن دادهها با
بهرهگیری از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف و همگنی
واریانسها با آزمون  Leveneمورد بررسی قرار گرفت .تحلیل
واریانس ،با استفاده از  ANOVAو مقایسه میانگینها از
آزمون توکی با احتمال  %95استفاده گردید ( .)44کلیة
مراحل انجام پژوهش در شکل  2نشانداده شده است.

که بدون پوشش گیاهی هستند ،معموالً ماده آلی خاک کم
است و پایداری طبیعی خاکدانهها به واسطه مستعد
بودنشان به خسارات ناشی از آب و باد ضعیف میباشد
( .)11زمانی که ذرات خاک فرسایش یافته ،خلل و فرج
خاک را پر میکنند ،تخلخل کاهش یافته و جرم مخصوص
ظاهری افزایش مییابد .باال بودن جرم مخصوص خاک
کاربری بایر میتواند باعث محدودیتهایی در رشد ریشه
گیاهان و رشد ضعیف آنها گردیده و بر روی راندمان
محصوالت تاثیر گذاشته و پوشش گیاهی موجود جهت
محافظت خاک از فرسایش را کاهش دهد ( .)36فروپاشی
خاکدانهها و افزایش جرم مخصوص ظاهری خاک نشانگر
اتالف فزاینده مواد چسبنده خاک ،کاهش فعالیت
بیولوژیک خاک ،به خصوص کرمهای خاکی و ریشه گیاهان
میباشد (.)22
جدول تحلیل واریانس تغییرات کربن آلی را در عمق
سطحی  - 30cmصفر و  30- 60cmکاربریهای مورد
بررسی نشان داد که تغییرات کربن آلی در کاربریها ،تفاوت
آماری معنیداری با استفاده از آزمون توکی در سطح اعتماد
 %95داشتند ،به طوری که بیشترین مقدار آن در کاربری
نیزار و کمترین آن در کاربریهای بایر و مرتع برای هر دو
عمق خاک بدست آمد (جدول  .)2نتایج به دست آمده با
یافتههای برخی مطالعات دیگر مطابقت دارد (.)36
در کاربریهای مورد مطالعه مقدار کربن آلی با افزایش
عمق خاک ،کاهش مییابد .در تبدیل اراضی نیزار و
جنگلی به علفی و بایر به درستی ثابت شده است که در
این تغییرکاربریها خصوصیات خاک تخریب و بهویژه باعث
کاهش کربن آلی خاک گردیده و همچنین موجب تغییر
در توزیع و پایداری بافت خاک شده است ،که در پایان
موجب مستعد شدن خاک به فرسایش میشود (.)47 ،17
تحقیقات متعددی ( )60 ،12افزایش قابل توجه ترسیب
کربن خاک در اثر جنگلکاری را ثابت کردهاند.

◼ نتایج و بحث
نتایج نشان داد به لحاظ جرم مخصوص بین کاربریهای
مختلف تفاوت معنیداری وجود دارد .به طوری که در هر
دو عمق خاک کاربریهای جنگل و نیزار جرم مخصوص
ظاهری کمتری نسبت به کاربریهای مرتع و بایر دارند
(جدول  .)2نتایج به دست آمده با نتایج تعدادی از محققان
( )23مطابقت دارد که مؤیّد کاهش جرم مخصوص ظاهری
به دلیل وجود مواد آلی است .در پژوهش حاضر بیشتر بودن
جرم مخصوص ظاهری در بایر با سایر کاربریها با نتایج
برخی از مطالعات دیگر مطابقت دارد ( .)49 ،36 ,15در
عین حال در نتایج برخی مطالعات اظهار شده که میانگین
جرم مخصوص خاک در کاربری جنگلها نسبت به
کاربریهای دیگر مثل زمین زراعی مشابه بوده است (.)5
تحقیقات نشان داده است که بافت و عمق خاک حساسیت
کمی نسبت به تغییر کاربری دارند و در مقابل جرم
مخصوص ظاهری شاخص خوبی به منظور برآورد وضعیت
فیزیکی خاک است (.)26
مشاهده میشود جرم مخصوص ظاهری با افزایش عمق
افزایش یافته است .معموالً با کاهش درصد ماده آلی ،سبک
شدن بافت و تخریب ساختمان ،مقدار این ویژگی افزایش
مییابد .جرم مخصوص ظاهری در اثر عملیات مدیریت
اراضی که بر نوع پوشش گیاهی و ماده آلی ،ساختمان و
تخلخل خاک اثر میگذارد ،تغییر مینماید .در کاربریهایی

شکل  .2مراحل انجام پژوهش

نشريه مديريت بيابان ،سال دهم ،شماره دوم ،تابستان  ،1401صفحات  87تا 100

93

ظاهری بستگی دارد ( .)46معموال در نیزار و جنگل به
دلیل وجود الشبرگ فراوان ،بین تجزیه سریع ماده آلی
خاک و تجمع سریع الشبرگ توازن وجود دارد ،اما در
اراضی بایر این توازن به چشم نمیخورد .حساسیت بیشتر
اراضی بایر و کشاورزی در برابر فرسایش ،عاملی برای
کاهش ماده آلی کل خاک به شمار میآید ،به طوری که
بخش عمده ای از کربن آلی از طریق فرآیند فرسایش و به
صورت محلول همراه با رواناب از دسترس خارج خواهد شد
( .)53کاهش مقدار مواد آلی در خاک مرتع نسبت به نیزار
و جنگل میتواند ناشی از پوشش گیاهی ضعیف و برداشت
گیاهان توسط دامها و در نتیجه کاهش میزان الشبرگ
اضافه شونده به خاک و در اراضی بایر به دلیل تسریع تجزیه
مواد آلی و نیز تشدید فرسایش باشد ( .)27 ،2در پژوهشی
اندک بودن مقدار کربن ذخیره شده در خاک در کاربری
مرتع نسبت به کاربریهای زراعی و باغی در منطقه عال
سمنان به دالیلی چون اقلیم خشک ،فقر پوشش گیاهی و
شرایط خاکی نامناسب نسبت داده شد (.)34

پوشش گیاهی هم در جذب  co2اتمسفری تأثیر دارد و
هم با فراهم کردن نهادههای کربن به شکل بقایای گیاهی ،بر
مقدار ذخیره کربن خاک تاثیر میگذارد ( .)14کربن آلی در
کاربری نیزار و جنگلی در هر دو عمق ،بیشتر از کاربری بایر
و مرتعی است که با نتایج تحقیقات متعددی ()39 ،33 ،31
مطابقت دارد .مقدار کربن نیز در عمق سطحی بیشتر از عمق
زیرین میباشد .مقدار کربن با افزایش عمق کاهش مییابد
این دو رابطه عکس و معنیداری با هم دارند (.)55 ،13
تغییر کاربری اراضی باعث تغییر پوشش گیاهی شده،
بر کمیت وکیفیت ماده آلی خاک مؤثر است و تنوع
حداکثری گونههای گیاهی ،ضامن خودپایداری چرخه
عناصر میباشد .جایگزینی پوشش گیاهی جنگلی و نیزار
با پوشش علفی و بایر ،این خود تنظیمی را افزایش میدهد.
یک منبع عمده طوالنی مدت برای افزایش ترسیب کربن
در خاک ،ذخیره کربن در مواد آلی است که نقش اصلی را
در چرخه کربن ایفا میکند ( .)30همچنین مقدار مواد آلی
خاک و به تبع آن مقدار کربن ترسیب شده در خاک ،در
واحد سطح به عوامل چندی از جمله جرم مخصوص

جدول  .2مقایسه میانگین جرم مخصوص ظاهری و کربن آلی خاک در کاربریهای مورد مطالعه در دو عمق مورد مطالعه .خطای
استاندارد در داخل پرانتز آمده است.
خصوصیات خاک
جرم مخصوص ظاهری
((gr/cm3

کاربری

عمق  -30 cmصفر

نیزار

0/992 b
()0/17

جنگل

1/04 b
()0/21

مرتع

1/46 a
()0/23

بایر

1/59 a
()0/27

عمق 60-30 cm
0/956 b
()0/12
1/20 b
()0/24
1/47 a
()0/24
1/61 a
()0/32

ANOVA

*

*

*

*

1/32a
2/02a
کربن آلی (درصد)
نیزار
()0/08
()0/27
*
1/05b
1/62b
جنگل
()0/04
()0/19
*
0/78C
1/37C
مرتع
()0/05
()0/12
*
0/68c
1/24c
بایر
()0/03
()0/1
* p < 0/05 ،توکی؛ معنی دار بودن میانگین ها در کاربری های مختلف .حروف التین مشابه مبین عدم وجود تفاوت آماری معنی دار در میان تیمارها می باشد.
*
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تحلیل واریانس تغییر ترسیب کربن در خاک نشان داد
که تفاوت آماری معنیداری بین کاربریهای مورد بررسی
وجود دارد ،بهطوریکه طبق آزمون توکی کاربریهای نیزار
و جنگل ترسیب کربن بیشتری در هر دو عمق خاک نسبت
به کاربریهای مرتع و بایر داشتهاند (( )p<5شکل .)3
در منطقه مورد بررسی مقدار ترسیب کربن با افزایش
عمق خاک کاهش داشته است که با پژوهشهای متعدد
دیگر مطابقت دارد ( )56 ،13و نیز زیاد بودن ترسیب کربن
در عمق اول نسبت به عمق دوم ،به دلیل وجود الشبرگ یا
مقدار بیشتر مواد آلی در این عمق است .بین مقدار ترسیب
کربن در نواحی خشک ،نیمه خشک و عمق خاک رابطه
غیر مستقیمی وجود دارد ( )45و دلیل آن را میتوان روند
تدریجی تجزیه الشبرگ و تبدیل آن به هوموس که از
الیههای سطحی خاک آغاز میشود ،دانست .در پژوهش
حاضر ،بیشتر بودن ترسیب کربن در نیزار نسبت به سایر
کاربریها با برخی مطالعات ( )49مطابقت دارد و همچنین
بیشتر بودن ترسیب کربن در کاربری جنگلی نسبت به
مرتعی و بایر با برخی یافتهها ( )60 ،55 ،40همخوانی دارد.
بافت خاک از مهمترین عوامل مؤثر در فرسایشپذیری
خاک میباشد .خاکهای با بافت ریز دارای چسبندگی زیادتر
و جدا شدن آنها مشکل است ،اما رسوبات آنها به راحتی
انتقال مییابد ،در مقابل خاکهای درشت بافت سریعتر و
راحتتر جدا میشوند ،اما رسوبات درشت در انتقال مشکل
داشته و رسوبات کمتری نسبت به خاکهای ریز بافت ایجاد
میکنند ( .)42برخی بررسیها ( )59نشان دادهاست که

تغییر کم درصد سیلت خاک غالباً با تغییر قابل توجهی در
مقدار فرسایشپذیری خاک همراه است و خاکهایی که
دارای  %40تا  %60سیلت میباشند ،فرسایشپذیرترین نوع
خاکها به شمار میآیند .پژوهش دیگری نیز نشان میدهد
که مقدار هدررفت خاک به طور زیاد با مقدار شن خیلیریز
و همچنین مقدار شن خیلی ریز بهعالوه سیلت همبستگی
دارد ( .)16همچنین برخی پژوهشها نشان میدهد که بین
میزان رس در خاکهای لوسی و میزان هدر رفت خاک،
همبستگی منفی و معنیدار وجود دارد .خاکدانه خاکهایی
که دارای شن و سیلت کمتری هستند ( ،)61معموالً
ساختمان نسبتاً ناپایدار ی دارد و به سهولت در اثر ضربه
باران خرد میشود ( .)42در نتایج ویژگی بافت ،در این
مطالعه مشخص شد تغییر بافت در بین جنگلی و نیزار با
مرتعی و بایر بیشترین اختالف را دارند که این امر به دلیل
داشتن فاصلة منطقه نیزار و جنگلی با مرتعی و بایر در
منطقه مورد مطالعه و همچنین وجود رطوبت بیشتر این
نواحی با مرتعی و بایر که در طول زمان باعث تجمع رس
در این نواحی گردیده است.
زیاد بودن میزان رس در کاربری نیزار نسبت به جنگلی
و نیز اختالف معنیدار آن با کاربری مرتعی و بایر ،باعث
گردید پایداری بیشتری را در نیزار ایجاد نماید ،و میتوان
به این نتیجه رسید که سطح باالی درصد کربن و رس در
کاربری نیزار و جنگلی ،سطح پایداری خاکدانهها را در این
کاربری افزایش داده است.

a
b
عمق اول
عمق دوم

a

b
b

a

b

بایر

جنگل

مرتع

میانگین ترسیب کربن در خاک()Kg/ha

a

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

نی زار

نوع کاربری
شکل  .3مقایسه میانگین تغییرات ترسیب کربن ( )kg/haدر عمق  - 30cmصفر و  30 – 60cmسانتیمتر در کاربریهای مورد مطالعه
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زراعی ،خاکدانههای درشت را شکسته و ماده آلی خاک را
در معرض اتالف قرار میدهد ( .)3پراکندگی خاکدانهها
منجر به سله در سطح خاک گشته و این امر موجب کاهش
نفوذپذیری و افزایش رواناب میشود ( ،)24که در پایان
موجب بیشتر شدن قابلیت فرسایش خاک میشود .با
افزایش درصد خاکدانههای پایدار فرسایشپذیری خاک
کاهش مییابد و در عوض مقاومت خاک نسبت به فرسایش
افزایش پیدا میکند (.)43
مقایسة شدت فرسایشپذیری در چهار کاربری در این
منطقه نشان داد که کاربریهای نیزار و جنگل دارای سطح
فرسایش متوسط میباشند (جدول  ،)3اما شدت فرسایش
در کاربریهای بایر و مرتعی نسبت به دو کاربری نیزار و
جنگل زیاد شده است که در این دو کاربری هم با توجه به
مقدار میانگین وزن-قطر مشاهده میشود که میزان فرسایش
در کاربری بایر از شدت بیشتری نسبت به مرتعی برخوردار
است که لزوم اجرای برنامههای مدیریتی را میطلبد .در
واقع تبدیل اراضی بایر به مرتعی به سرعت موجب افزایش
قدرت نگهداری آب ،کاهش میزان رسوب مواد غذایی که
توسط فرایند آبشویی و فرسایش حمل میشوند ،خواهد
شد ( .)58در برخی بررسیهای دیگر نیز گزارش شدهاست
که مناطق با بیشترین خطر فرسایش در کاربریهای اراضی
مرتعی و زراعت دیم نسبت به سایر کاربریها نظیر زراعت
آبی و باغات قرار گرفتهاند (.)1

نتایج این مطالعه نیز با برخی از یافتههای دیگر
پژوهشها ( )61 ،56مبنی بر تأثیر مثبت کربن آلی و رس
خاک بر پایداری خاکدانهها منطبق میباشد به طوری که
در نهایت میتوان گفت تیمار نیزار دارای بافت سیلتی
رسی و تیمار جنگلی دارای بافت رسی و تیمار مرتعی دارای
شنی لومی و تیمار بایر دارای بافت شنی است.
بررسی  ANOVAنشان داد بین کاربریهای متفاوت از
نظر پارامتر میانگین وزن-قطر خاکدانهها اختالف معنیداری
در سطح  %5وجود دارد (شکل .)4
کاربری بایر کمترین و کاربری نیزار و جنگل بیشترین
میانگین تغییرات را به خود اختصاص داده است (شکل .)4
فرسایش خاک به میزان زیادی تحت تأثیر پایداری
ساختمان و پایداری خاکدانه است ( .)25گزارش شده است
که هر چه شاخص میانگین وزن – قطر خاک باالتر باشد،
قابلیت نفوذپذیری بیشتر و قابلیت فرسایش کمتر است
( .)50کاهش پایداری خاکدانهها بیانگر کاربری ناپایدار
اراضی است .فقیر بودن خاک از ماده آلی را از دالیل عدم
پایداری خاکدانهها دانستهاند (.)32
اگر مقادیر مربوط به شاخص پایداری خاکدانهها در هر
کاربری را درجدول سطوح بحرانی پایداری خاک (جدول)1
که توسط الل در سال  2004ارائه شده است ( )21قرار
دهیم ،شدت فرسایشپذیری در هر کاربری مشخص
میشود و میتوان در مدیریت و برنامهریزی و استفاده
مناسب از اراضی در منطقه از آن استفاده کرد .عملیات

a

1.4

a

1
0.8

b

0.6

c

پایداری خاک )(mm

1.2

0.4
0.2
0

بایر

جنگل

مرتع

نی زار

نوع کاربری
شکل  .4مقایسه میانگین تغییرات میانگین وزن -قطر درکاربریهای مورد مطالعه در عمق  - 30 cmصفر
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جدول  .3سطوح بحرانی پایداری خاکدانهها در کاربریهای مورد مطالعه
نوع کاربری

)MWD (mm

سطوح بحرانی پایداری خاک

نیزار
جنگل
مرتع
بایر

1.067
0/987
0/50
0/342

متوسط
متوسط
شدید
شدید

مواد آلی خاک هم در تشکیل و هم در پایداری
خاکدانهها تأثیر مثبت دارند ،به طوری که با افزایش ماده
آلی خاک ،پایداری مرطوب خاکدانهها افزایش مییابد .با
افزایش درصد خاکدانههای پایدار فرسایشپذیری خاک
کاهش مییابد ( .)24همچنین پایداری خاکدانهها با
افزایش مقدار رس خاک افزایش مییابد .رس به عنوان
عامل مهمی در پیوند دادن ذرات اولیه خاک به همدیگر و
تشکیل خاکدانهها عمل میکند ( .)41پوشش گیاهی توأم
با پوشش درختی خاک را مقاومتر و مواد مغذی و آلی خاک
را بیشتر از حالت تک کاشتی افزایش میدهد (.)11
بسیاری از پژوهشها نقش مثبت مواد آلی را در تشکیل و
پایداری خاکدانهها نشان دادند ( .)32عالوه بر عوامل فوق،
عوامل مدیریتی و الگوی کاربری زمین بر پایداری خاکدانه-
ها مؤثر میباشند .همچنین تغییر کاربری زمین بر میزان
کربن آلی و پایداری خاکدانههای خاک تأثیرگذار است

( .)18خاکها موقعی بیشتر مستعد به فرسایش میشوند
که خاکدانههای درشت تخریب شوند .با مطالعه طیف
وسیعی از خاکها ،مشخص گردید که پایداری خاکدانهها
در بافتهای متفاوت به ترتیب در انواع رسی ،لوم رسی ،لوم
و لوم شنی کاهش مییابد (.)47
ترسیب کربن ،تجزیه مواد آلی و هدر رفت کربن آلی
توسط فرسایش را کاهش میدهد ( .)48رابطه بین دو
پارامتر کربن آلی (معرف ترسیب کربن) و پایداری خاکدانه
(معرف فرسایشپذیری) با استفاده از رگرسیون چندمتغیره
مورد بررسی قرار گرفت (جدول  4و شکل .)5
معادله خطی بهدست آمده نشان میدهد که دو ویژگی
مذکور با ضریب همبستگی  %0/96رابطه مستقیمی با هم
دارند ،به طوری که به ازای افزایش هر  1واحد پایداری
خاکدانه ،مقدار کربن آلی  0/103واحد افزایش مییابد.

جدول  .4رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام کربن آلی خاک با پایداری خاکدانهها در کاربریهای مورد مطالعه
ضریب تبیین ()R2

معادله

0/96

Y=/792X+/689

معنیداری در سطح %5

: Yکربن آلی

 :Xپایداری خاکدانهها

شکل  .5رابطه بین کربن آلی و پایداری خاکدانه
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◼ نتیجهگیری
در پژوهش حاضر مقدار ترسیب کربن ،مواد آلی و کربن
آلی به ترتیب در کاربریهای نیزار و جنگل دارای بیشترین
مقدار و در کاربری مرتع و بایر ،کمترین مقدار را به خود
اختصاص دادند و مقدار ویژگیهای مورد بررسی در هر
کاربری با افزایش عمق ،کاهش یافت .نیزار به دلیل
مرطوب بودن خاک و پوشش گیاهی متراکم و انتقال مواد
از طریق ریزش برگها به صورت الشبرگ باعث غنی شدن
خاک سطحی از موادآلی و کربن میشود .در منطقه جنگلی
به دلیل وجود درختان پده و پوششهای بوتهای ،حجم
الشبرگ در سطح خاک افزایش یافته و مقدار کربن
درسیستم گیاخاک افزایش مییابد .علت کمتر بودن میزان
ترسیب کربن در منطقه جنگلی نسبت به نیزار ،این است
که درختان جنگلی در منطقه مذکور از تراکم قابل توجهی
برخوردار نبوده و باال بودن آب زیر زمینی با امالح زیاد
ممکن است از محدویتهای این منطقه جنگلی به شمار
رود .وجود شرایط چرایی در منطقه مرتعی باعث شده سطح
خاک لخت به دلیل کاهش ورودیهای کربن و مواد آلی
افزایش یابد .تنزل شدید ترسیب کربن و ویژگیهای
مربوطه در کاربری بایر در اثر بر همخوردن خاک سطحی
و تسریع تجزیه مواد آلی و به دنبال آن شدت یافتن
فرسایش و هدر رفت مواد آلی بوده است .کاهش جرم
مخصوص ظاهری در کاربرهای مذکور احتماالً به دلیل
افزایش مواد آلی است که با افزایش میزان مواد آلی ،و به
دنبال آن افزایش پایداری خاکدانهها ،خلل و فرج خاک در
واحد سطح کاهش یافته و جرم مخصوص نیز کاهش
مییابد .بنابراین نیزار با بیشترین موادآلی ،کربن آلی ،جرم
مخصوص ظاهری کمتر و بایر با کمترین میزان مواد آلی،
بیشترین جرم مخصوص را به خود اختصاص دادند .بیشتر
بودن میزان پایداری خاکدانهها در نیزار ،به احتمال مربوط

به کم بودن مواد آلی و کربن آن است و از طرف دیگر
پوشش گیاهی متراکم و رطوبت باال خاک را مقاومتر و مواد
مغذی و مواد آلی خاک را بیشتر از حالت جنگلی افزایش
میدهد ،به طوری که با افزایش ماده آلی ،پایداری خاکدانه-
ها افزایش مییابد .کاربری بایر به علت بر هم خوردن
خاکدانههای آن به علت عدم پوشش گیاهی ،سرعت تجزیه
مواد آلی بیشتر و هدر رفت آن ،از شدت فرسایش بیشتری
برخوردار بوده است .سطح باالی درصد کربن و رس در
کاربری نیزار ،سطح پایداری خاکدانهها را در این کاربری
افزایش داده است .نتایج رگرسیون نشان داد که بین میزان
ترسیب کربن و شدت فرسایشپذیری خاک رابطه منفی
وجود دارد.
امید است نتایج این پژوهش بهتواند با آگاهی از عوامل
مؤثر بر کاهش حاصلخیزی ،پیشرفت فرسایش و تخریب
خاک در نواحی خشک اطالعات الزم را برای برنامهریزی،
اقدامات پیشگیرانه و یا برنامه بیابانزدایی در قالب
طرحهای اجرایی در منطقه برای اتخاذ شیوههای صحیح
مدیریتی و تغییر کاربری فراهم نماید .در واقع یافتههای
پژوهش حاضر بار دیگر اهمّیت وجود تعامل میان
بومشناسان ،سیاستمداران ،مدیران اجرایی و جوامع محلی
را در تدوین و اجرای سند آمایش سرزمین در راستای نیل
به توسعه پایدار نشان میدهد .پیگیری حقّابه هیرمند برای
احیای تاالب هامون و نیزارها که زیستگاه آبزیان و محل
تأمین غذای گاوهای سیستانی در گذشتهای نه چندان دور
بوده است و نیز حفظ ،احیاء و توسعة جنگلها با گونههای
بومی از جمله پده که سالیان سال با ویژگیهای ادافیکی و
اقلیمی منطقه خو گرفتهاند ،گام مهمّی در جهت تعدیل و
تلطیف طبیعت خشن ،اصالح و پایداری این زیستبوم
آسیبپذیر و شکننده و در نهایت توسعه اقتصادی -اجتماعی
سیستان محسوب میشود.
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