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واسنجی مدل  IMDPAبا توجه به معیارهای زمین به منظور
ارائة یک مدل منطقهای برآورد شدت بیابانزایی
(مطالعة موردی :ابوزیدآباد کاشان)






طیبه مصباحزاده* :استادیار گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
حسن احمدی :استاد دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم تحقیقات ،تهران
غالمرضا زهتابیان :استاد گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
فریدون سرمدیان :استاد گروه مهندسی خاک ،دانشکدة مهندسی خاک ،دانشگاه تهران
فیروزه مقیمینژاد :کارشناس ارشد مرتعداری ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران

چکیده
نیمهمرطوباست.میزان اینپدیدهدرکشورهایدرحاا ووسا ه،ازجملاه
خاصمناطقخشک،نیمهخشک،وخشکِ 

بیابانزاییپدیدة
ایران،بسیارزیاداست.هدفاصلیاینمطال هواسنجیمد IMDPAباوأکیدبرم یارهایزمیندرمنطقةابوزیدآبادکاشاناسات.ماد 
،شاخصهاوم یارهاایباهکاررفتاهدر

IMDPAرامحققانایرانیبرایارزیابیشدتبیابانزاییدرایرانم رفیکردندو،پیشازکاربرد
زمینشناسی،خاک،
مد بازنگریشد.باووجهبهشرایطمنطقةابوزیدآبادکاشان،سهم یارْم یارهایکلیدیبیابانزاییدرنظرگرفتهشد :
شدهارزیابیشد.ازمیانگینشاخصهادرهرم یارْنقشةکیفایم یاار


تخاب
وفرسایشبادی.سپس،اینم یارهابراساسشاخصهایان
زاییمنطقهبهدستآمد.باووجهبهم یارهایبررسیشده،م یاارزماینشناسای-

موردنظربهدستآمدو،درپایان،نقشةحساسیتبیابان

ثیررادربیابانزاییمنطقةابوزیدآبادکاشاندارد.ازمساحت16161هکتارمحدودةمطال اوی2974،هکتااردر

ژئومورفولوژیبیشترینوأ
دربینشاخصهایموردارزیابیْشاخصشیبباارزشعددی3/7

هکتاردرکالسبیابانزاییشدیدقراردارد.

کالسمتوسطو11367
وحساسیتسنگبهفرسایشوشدتفرسایشباادیبااارزشعاددی3/5و3/2ازجملاهماؤثرورینشااخصهاادرافازایششادت
درصدازمساحتمنطقهدارایشدتبیابانزایای

بیابانزاییدرمنطقةمطال اویبود .براساسنقشةوض یتبیابانزاییمنطقه،حدود97/3

درصدازمساحتمنطقهدارایشدتبیابانزاییمتوسط .

شدیداست و47/9


واژگان کلیدی :بیابانزایی،خاک،فرسایشبادی،مد ،IMDPAم یارزمینشناسی–ژئومورفولوژی.
*نویسندةمسئو :

ولفن74634453762:

Email:tmesbah@ut.ac.ir
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مقدمه

روششناسی

حدود07درصدازاراضیکشوردارایشرایطاقلیمی

منطقة مورد مطالعه

خشکونیماهخشاکبیاباانیاسات.درعرصاههاای

منطق اةابوزیاادآبادباااوس ا ت49447هکتاااردر47

خشکوبیابانیپوششگیااهیوحیااتجاانوریدر

کیلااومتریجنااوبشاارقیشااهرکاشااانقااراردارد.

برابرعواملوخریبباهشادتشاکنندهوضاربهپاییر

موق یتجغرافیاییآنبهشرحزیراست :

.رشدبیرویةجم یت،نیاازانساانهااباهمنااب 

است

'33°24وا'33°50عرضجغرافیایی؛ 

گیاهی ،وبهارهباردارینامناسابازاراضای،پیوساته،

'51°37وا'51°57طو جغرافیایی .

هافراهممیسازد.وحات


شرایطرابرایگسترشبیابان

مروف وریننقطه درمنطقةموردمطال اه 1715

وأثیرشرایطخاصطبی یوف الیتهایمخربانساان

مترباالورازسطحدریاوکمترینآن723متاربااالور

مییابدوباعثنابودیمناب 
بیابانزاییگسترش 
پدیدة  

ازسطحدریاست.اینمنطقهشاملاراضایبااشایب

اقتصادی-اجتماعیجام همیشود .

بسیارکماست.برایوهیةنقشةژئومورفولوژیمنطقه

بنابراین ،هدفاصلیایناستکاهم یارهااو

ازوفساایرچشاامی،وصاااویرماااهوارهایبااامقیاااس

ثردربیابانزاییو یینشود،سپس،به

شاخصهایمؤ


ونقشههایووپوگرافیبهمقیاس :57777

1:177777

صورتعملیوکاربردیدرصحراوبارروینقشاة

1استفادهشد.براساساینمطال ات،درمنطقةمورد

مورداستفادهواق شود.ف الیتهایعلمیزیاادیدر

مطال هفقطواحددشتسرشناساییشد.بارایوهیاة

شناختبیابانزاییانجاا شادهاسات

جهاندرزمینة

نقشةواحدهایکاری(ایننقشهازادغا نقشاههاای

[.]7[،]0[،]9[،]6[،]2[،]3درارزیابیووهیةنقشاة

پایهاساختارسنگشناسی،مورفولوژی،وفیزیوگرافی

بیابانزاییْ انتخابم یارهایمناسببایادباراسااس


رخسااارههااای

(شاایب،جهاات،واروفااا )انقشااة

شاارایطبخشاایومحلاایباشاادواااو یااینشاادت

رهایوعکااسهااای
ژئومورفولااوژی(وصاااویرماااهوا 

بیابانزاییازدقتباالوریبرخوردارباشد.بارهماین


هواییوشکیلشدهاست)مورداستفادهقرارگرفت.

اساااس،اسااتادانگااروهاحیااایمناااطقخشااکو

مطال اتژئومورفولاوژینشاانمایدهادکاه

کوهستانیدانشکدة مناب طبی ی،دانشکدة کشاورزی،

منطقةموردمطال هازیکواحددشاتویاکویا 

همکاریسازمانجنگلها،مراوا و

ودانشگاهیزد،با

دشتسرپوشیدهو7رخساارهااراضایکشااورزی،

آبخیزداریکشور،بهو یینم یارهااوشااخصهاای

دشتریگیمتوسطدانه ،دشاتریگای

دشتریگی ،

ماؤثردربیاباانزایاایدرایاراناقاادا وماد ایراناای

دانهریز،دشت(جلگه)رسی،وپههایماساهایف اا ،


پتانساایلبیابااانزایاای)IMDPA)1راطراحاایکردنااد.

ایوثبیتشده،وبدیلمرو بهزمینهاای

وپههایماسه

شایانذکراستبرایاستفادهازایانماد درساایر

کشاورزی ،رخسارة مساکونیووأسیسااتا وشاکیل

مناطقبایدم یارهایکلیادیووأثیرگایاردرمنطقاه

شدهاست.برایرسیدنبهنقشةشدتبیابانزایایدر

برایآنو ریفشود[.]4

منطقه،ووسطاینمد ،سهم یاارْم یارهاایکلیادی
بیابانزایی،باووجهبهشرایطمنطقه،و ریفشادکاه

1. Iranian Model Desertification of Potential
Assessment

هرم یاارنیازدارایشااخصهااییاسات.1:م یاار
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شناسی-ژئومورفولوژیکهشاملشاخصشیب،


زمین

ثیرآنرادربیابانزاییبررسایکارد.درایان

دادووأ

حساسیتسنگبهفرسایش،وناو بهارهبارداریاز

وحقیقازم یارهایزمیناستفادهشدهاستکهشامل

واحدکاریاست؛.4م یارخاککهشاملعمقخاک،

زمینشناسیاژئومورفولاوژی،م یاار
سهم یاراست :

بافااتخاااک،درصاادساانگوساانگریزه،وهاادایت

خاک،وفرسایشبادیکهبههریکْیکالیاهبارای

الکتریکیاست؛.3م یارفرساایشباادی کاه شاامل

ثیرآندربیابانزاییاختصااص

امتیازدهیوبررسیوأ

ظهااوررخسااارةفرسایشااییاااشاادتفرسااایشو

دادهشدهاست.درنهایت ،برایهرم یاروشاخص،

رسوبدهی،وراکمپوششغیرزناده(،)MC

RIFR1-2

باووجهبهوزندهیانجا شده،یکنقشاهوهیاهشاد.


یاااوااراکمپوشااشگیاااهی()PCو اادادروزهااایبااا

هرم یارازمیانگینهندسیشاخصهایخود ،طباق

شاخصووفانیگردوخاکاست .

دستمیآید :

فرمو زیر،به
1



n

Index x  
 Layer1 .Layer2 ....layer n 

منطقة مورد مطالعه

:Indexxم یارموردنظر؛ 

بهکمکGISوبااساتفادهازروشامتیاازدهیماد 

:شاخصهایهرم یار؛ 

Layer

دهیبهالیههاای اطالعااوی،


باوزن
میووان ،
  IMDPA

:nو دادشاخصهایهرم یار .

ارزشهرالیهرانسبتبهشاخصموردنظردخالت

وهیهشادهطباق
پسازمحاسبةهرم یار،نقشة 
بندیشد .

مد ،IMDPAباووجهبهجدو  1
طبقه

جدول  . 1دامنۀ امتیازکالسهای شدت بیابانزاییIMDPA
کالس

عالمت

دامنه امتیاز

کموناچیز 

I

 7-1/5

متوسط 

 II

 1/6-4/5

شدید 

 III

 4/6-3/5

خیلیشدید 

 IV

 3/6-2



1.3

)DM=(GI. SQI.Wi.EI

کهمالحظهمیشود،نقشاةهارم یاار

همانطور


شدتبیابانزایی؛ 

:DMنقشة

درچهارکالساکموناچیز،متوسط،شدید،وخیلای

:GIم یارزمینشناسی-ژئومورفولوژی؛ 

شدیداباووجهبهوزناخیشده،طبقاهبنادی شاد.در

:SQIم یارکیفیتخاک؛ 

مرحلةب د،سهنقشةوض یتشاخصهابهدستآماد

:WiEIم یارفرسایشبادی .

کهایننقشههابرایمطال ةکیفیتهرشاخصوواأثیر

هادربیابانزاییمایووانادباهکااررودو،در


شدتآن
کهنشاندهندةوض یتبیابانزایای

نهایت،نقشةنهایی،
درمنطقهاست،ازمیانگینهندسیم یارهاایمایکور،
براساسفرمو زیر،بهدستآمد[ :]4

نتایج
اینوحقیقباهمنظاورارزیاابیووهیاةنقشاةشادت
بیابانزاییدرمنطقةابوزیدآباد(کاشان)،بااوأکیادبار
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م یارهایزماینشناسای-ژئومورفولاوژی،خااک ،و

فصلقبالذکارشاد،ایانروشدرساطحیم ااد 

فرسایشبادی،انجا شد.نخست،باووجاهباهکلیاة

 16161هکتاردرمنطقاة ابوزیادآباد(کاشاان)انجاا 

اطالعاویکهدرفصلشناختمنطقهبهدساتآمادو

دستآمدهوجزیهووحلیلشدکهدر
گرفتونتایجبه 

نیزباعنایتبهساختارمد ونحوةامتیازدهیکاهدر

جداو 7-4آمدهاست .

جدول .2پتانسیل بیابانزایی معیار زمینشناسی -ژئومورفولوژی در هر واحد کاری

واحد کاری

میانگین وزنی در هر واحد کاری

کالس

شدت

اراضیکشاورزی

2

IV

خیلیشدید 

دشتریگیدانهمتوسط

 4/5

II

متوسط 

دشتریگیدانهریز

 3/3

III

شدید 

دشترسی 
وپههایماسهایوثبیتشده

 3/3
 3/3

 III
 III

شدید 
شدید 

وپههایماسهایف ا

 2/3

IV

خیلیشدید 

وبدیلمرو بهاراضیکشاورزی

 2/6

IV

خیلیشدید 

مناطقمسکونی

 3/3

III

شدید

جدول  .3میانگین وزنی ارزشهای کمی شاخصهای مؤثر در معیار زمینشناسی -زئومورفولوژی
ردیف

شاخصهای ارزیابی

میانگین ارزش عددی

کالس بیابانزایی

1

شیب 

3/7

خیلیشدید 

4

حساسیتسنگبهفرسایش 

 3/5

شدید 

3

نو بهرهبرداریازواحدکاری 

 3/3

شدید 

جدول  .4پتانسیل بیابانزایی معیار خاک در هر واحد کاری
واحد کاری

میانگین وزنی در هر واحد کاری

کالس

شدت

اراضیکشاورزیبدونمحدودیت 

 1/3

I

کم 

اراضیکشاورزیبامحدودیت 

 4/0

III

شدید 

دشتریگیدانهمتوسط 

 1/6

I

کم 

دشتریگیدانهریز 

 1/7

II

متوسط 

دشترسی 

 4/0

III

شدید 

ایوثبیتشدهوف ا 

وپههایماسه

 1/7

II

متوسط 

اراضیکشاورزیبدونمحدودیت 

1

I

کم 
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جدول  .5میانگین وزنی ارزشهای کمی شاخصهای مؤثر در معیار خاک
ردیف

شاخصهای ارزیابی

میانگین ارزش عددی

کالس بیابانزایی

1

عمقموثرخاک 

1/9

متوسط 

4

بافت 

 1/9

متوسط 

3

هدایتالکتریکی 

3/2

شدید 

2

درصدسنگریزهعمقی 

1/3

کم 

جدول  .6پتانسیل بیابانزایی معیار فرسایش بادی در هر واحد کاری
واحد کاری

میانگین وزنی در هر واحد کاری

کالس

شدت

اراضیکشاورزی

 1/5

I

کم 

دشتریگیدانهمتوسط

 4/5

II

متوسط 

دشتریگیدانهریز

 4/5

II

متوسط 

دشترسی 
ایوثبیتشده


هایماسه

وپه

 4/3
 3/3

 II
III

متوسط 
شدید 

هایماسهایف ا


وپه

 3/5

IV

شدید 

وبدیلمرو بهاراضیکشاورزی

 3/2

III

شدید 

مناطقمسکونی

 1/3

I

کم 

جدول  .7میانگین وزنی ارزشهای کمی شاخصهای مؤثر در فرسایش بادی
ردیف

شاخصهای ارزیابی

میانگین ارزش عددی

کالس بیابانزایی

1

شدتفرسایشبادی 

 3/2

شدید 

4

درصدپوششخاک 

 4/6

شدید 

3

و دادروزهایهمراهباگردوخاک 

 4/2

متوسط 

جدول  .8متوسط وزنی ارزش کمی هر معیار
ردیف

عالئم

معیار

معیار ارزش کمی

کالس بیابانزایی

1

Q1

زمینشناسی


3/5

شدید

4

 Q2

خاک

4

متوسط

3

 Q3

فرسایشبادی

4/0

شدید
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جدول  .9ارزش کمی شاخصهای مورد بررسی در منطقۀ ابوزیدآباد
شاخص مورد بررسی

ارزش کمی

وضعیت بالفعل بیابانزایی

کالس شدت بیابانزایی

شیب

3/7

خیلیشدید 

IV

حساسیتسنگبهفرسایش

3/5

شدید 

III

شدتفرسایشبادی

3/2

شدید 

III

بهرهبرداریازواحدکاری


3/2

شدید 

 III

هدایتالکتریکی)(EC

3/2

شدید 

III

درصدپوششسطحخاک

4/6

متوسط 

II

و دادروزهایهمراهباگردوخاک)(DSI

4/6

متوسط 

II

بافت

 1/9

متوسط 

II

عمقمؤثرخاک

 1/9

کم 

I

درصدسنگریزهعمقی

 1/3

کم 

I

معیار زمینشناسی– ژئومورفولوژی

واغکاریهایزیادی(حدود35سا قبل)کاهانجاا 


بهدلیلآنکهبیشاترمنطقاهشااملساازندهایدوران
چهار استومنطقهدشتیاست،بافاتوسااختمان
خاکوأثیربسزاییدرحساسیتمنطقاهباهفرساایش
دارد.همچنین،بهدلیلاینکاهشایباراضایدرایان
منطقهکموحدودیکوادودرصداساتونیازباه
دلیاالبهاارهباارداریغیراصااولیازاراضاایزراعاایو
مرو ی،وبدیلاراضیمرو یبهکااربریهاایدیگار،
قط وبووهکنیوچرایمفرطوغیره،باعثشدهکه
عمدهمنطقهدرکالسبیابانزاییشدیدقرارگیرد 

.

مناطق،مانندروستایکاغییدرجنوبابوزیدآباد،به
دلیلکمبودزمینهایکشااورزی،وپاههاایماساهای

وثبیتشدهپسازمدویبهدستروستاییانمساطحو

برایکشاورزیاستفادهمیشود.هرچنداینزماینهاا
میووانندمحصو قابلقبولیوولیدنمایناد،باهدلیال

میشوندوفاقادبادشاکناناد،
آنکهپسازمدویرها 
خاکآنهامست دفرسایشبادیاست[.]4

طبقبررسایانجاا شاده،ارزشکمایشادت
بیابانزایی(وض یتبالف البیاباانزایای)بارایکال
زمااینشناساای-

منطقااهبااراساااسسااهم یارااا

معیار خاک
دراینبخشنیزشاخصهایِم یارخاکارزیابیشاد

کهدراراضیکشاورزیبامحدودیتودردشترسی
زاییشدیدقرارمیگیرد.

اینم یاردرکالسبیابان

شده،واحدزیادیکنتر شدهاسات.اماادرب

ای



معیار فرسایش بادی
درمنطقااةمااوردمطال ااهفرسااایشبااادی،بااهدلیاال

ژئومورفولوژی،خاک،وفرسایشباادیاDS= 4/67
و یینشدکهازلحاظاست دادبیابانزایایدرکاالس
قرارمیگیرد .

شدید



Q1  Q 2  Q 3
1/3

3

Qt 

 DS=)3/5×4×4/0( =4/67
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بحث و نتیجهگیری
بررساایهااایانجااا شاادهبااررویمیااانگینوزناای
یشاخصهاایبیاباانزایایدرمنطقاة

ارزشهایکم

ابوزیدآبادنشاانمایدهادکاهشااخصهاایشایب،
حساسیتسنگبهفرسایش،وشدتفرسایشباادی
بهخوداختصاصدادهاندو

بهورویببیشترینامتیازرا

زاییشدیدقراردارندوشاخصهاای


درکالسبیابان
غالبمنطقهاند.درنظرگرفتنم یارهاوشااخصهاای
مناسبوکافی،باهعلاتساادگیدرامتیاازدهیآن،
نتایجنسابتادقیقایبارایهاریاکازشااخصهااو
م یارهاارائهمیدهد[.]5باارزیاابیوامتیاازدهیباه
هریکازشاخصهاووهیةالیةاطالعااویمایواوان

مهمورینعاملیراکاهدرکالمنطقاةماوردمطال اه

زاییمیشودشناساییوبارایکنتار آن


باعثبیابان
برنامهریزیکرد .دراینروشبهکماکGISازهماة

الیههایاطالعاویمیانگینهندسایگرفتاهمایشاود.

بروریمیانگینهندسیبرجم امتیازاتعواملمورد
بررساایایااناسااتکااهدرمیااانگینهندساایو ااداد
شاخصهاییکهبررسایوامتیاازدهیمایشاونددر

ثیرنمیگیارند.بدین

امتیازاتطبقهبندینهاییوأ

دامنة
باحیفیااضافهشدنیکیاچنادشااخص،

ورویب،
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برحسبشرایطمنطقةمطال اوی،نیازیبهوغییردامنة
امتیازاتدرجدو طبقهبندینهاایینیسات.درباین
شاخصهایموردارزیابیْ شااخصشایببااارزش

عددی3/7وحساسیتسنگباهفرساایشوشادت
فرسایشبادیبااارزشعاددی3/5و3/2ازجملاه
هادرافزایششدتبیابانزایایدر


ثرورینشاخص
مؤ
منطقاةمطال ااویبودناد .باراسااسنقشاةوضا یت
بیابانزایایمنطقاه،حادود97/3درصادازمسااحت
منطقهدارایشادتبیاباانزایایشادیداسات47/9.
درصدازمسااحتمنطقاهدارایشادتبیاباانزایای
متوسطاست .باووجهبهوجزیهووحلیلانجا شدهو
مقایسةآنباشرایطمنطقه،م لو میشاودکاهماد 
موردنظروشاخصهایموردبررسایبارای منطقاة

موردمطال هباشارایطاقلیمایخشاکمناسابواز
کاراییخوبیبرخورداراست.محققااندیگارنیازاز
روشمشابهیاستفادهکردهوبارمزیاتماد ماورد
استفادهنسبتبهسایرروشهاوأکیدنمودهاندوبیاان

میکنندکهاینمد منطبقبرشرایطمنطقهاست]1[.

وض یتبیابانزاییابوزیدآبادراباووجهبهم یارهای
آبوخاکبرآوردکردهاست .

...  با توجه به معیارهای زمین به منظورIMDPA واسنجی مدل
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