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 چکیده

در این مدل  شد. پرداخته IMDPA در مدل گیاهیپوشش اریبراساس معزایی ایران ارزیابی پتانسیل بیابانبه  در این پژوهش،

ها و معیارها و با خصه است که با لحاظ نمودن این شازایی شناسایی شدگذار در بیابانتأثیر شاخص 4 گیاهیپوشش معیار برای

تعیین  گیاهیپوششبراساس معیار  زایینقشه شدت بیابان ،مرطوبخشک و خشک نیمهنیمهدر مناطق خشک،  هاآنکمی نمودن 

درصد  10از  شیوع بمجم که، نشان داد در مقیاس کشور این معیار براساس این مدلبرآورد نتایج حاصل از  که طوریبه  .گردید

 یه موضوعچهارگانه در نقش زاییبیابان یهاآن در کالس یبندطبقه دهد کهیم لیتشک یاو درختچه یسطح کشور را جامعه درخت

را  درصد سطح کل کشور 55به  کیزدپوشش سطح مراتع که در مجموع ن. شودشامل می زاییبیابانکم  ای Iکالس  ،Q5 گیاهیپوشش

ه سطح کب شده و مقاومت سنگ بستر سب بیمانند ش ییزاابانیب لیپتانس ینیزم یهابودن شاخص نییشود به لحاظ پایشامل م

 15به  کیدنز یکشاورز یمساحت کل اراض اضافه شده است. III سو بر عکس به مساحت کال افتهیسوم کاهش  کیتا  Iکالس 

 3به  کیزدو ن IIIدرصد در کالس  کی IIچهار درصد در کالس  I حدود هفت درصد آن در کالسدرصد سطح کل کشور است که 

ٌ  در کالس الًکپوشش  یدر نقشه موضوع ؛درصد سطح کشور است 9فاقد پوشش که حدود  ریبا یاراض درصد در کالس چهار است.

IV شود.میدرصد مساحت کشور را شامل  90د حدو ییزاابانیب دهیپد ریثأکل سطح تحت ت مجموع در. قرار دارد  

 .گیاهیپوششمعیار زایی؛ بیابان؛ IMDPAایران؛ مدل  :کلمات کلیدی
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 مقدمه 

ز جمله امرطوب تحت تأثیر عوامل مختلف خشک و خشک نیمهتخریب اراضی در مناطق خشک، نیمه زایی عبارت است ازبیابان

ی همچون به دالیل صلخیزی خاکن بخشی از حاانست که طی آتوان فرایندی دزایی را میناهای انسانی. بیابتغییرات اقلیمی و فعالیت

ناخت ش (.1388اران، زهتابیان و همکرود )، شور و سدیمی شدن خاک از دست میبی شدن اراضیبرداری نادرست، ماندآبهره

ریزی بهتر مهبرای برنا راوانی داشته و راه رافجهت مبارزه با این پدیده اهمیت  ؛زایی قرار دارندمناطقی که در معرض پدیده بیابان

های مدیریتی نامناسب، از شدت این پدیده کاسته و از ها و روش. همچنین آگاهی از فرایند(Zehtabian, 2004)سازد هموار می

ت گرفته تلف جهان صورمخ نقاط در ایگستردهزایی تحقیقات به منظور ارزیابی پدیده بیابان جلوگیری به عمل آورد.گسترش آن 

بگیرند  ارزیابی مجدد قرار مورد مجدداًها های آنها و معیارسایر نقاط جهان نیاز است که شاخصها در به ارائه مدلرو از این. است

ر بر روند گذاهای تأثیرها و شاخصسازی معیارطرح جامع کمی منظورن اصالح گردند به همیو با توجه به شرایط هر منطقه 

زهتابیان و ) دتدوین و ارائه گردییار مع 9در قالب  IMDPA لدر سطح ملی در قالب مدهای طبیعی کشور در زیست بوم زاییبیابان

، ، ژئومورفولوژی، زمین شناسی، اقلیمگیاهیپوششآب، خاک، معیار عبارتند از:  9این  (.1394 ،یکتا فر و همکاران ؛1388همکاران،

از  هاآنن نمود اند و برای کمیزایی معرفی شدهیاباننوان معیار باجتماعی که به ع -شاورزی، توسعه فناوری و اقتصادی ک

 IMDPAربرد مدل در مورد کا متعددیمطالعات . (1383شود )احمدی و همکاران، به هر معیار کمک گرفته می های مربوطشاخص

؛ 1386 ،یناطق :ردتوان به عنوان نمونه به موامختلف کشور صورت گرفته است که میزایی در مناطق برای بررسی شدت بیابان

 ؛1390 ،نیکو؛ 1389 ،شکوهی ؛1389 ،کمالی؛ 1387 ،؛ رئیسی1387 ،؛ وصالی1386 ،؛ دولتشاهی1386،؛ عبدی1386 ،زادهمصباح

 وها اخت معیارشن شاره کرد که باا ؛1395 ،و ذولفقاری و خسروی 1391 ،ذولفقاری و همکاران؛ 1391 ،؛ آذره1390 ،رفیعی

 هاآنترش جلوگیری از گس یعوامل مؤثر برا ترینمهمو تعیین  ایمنطقهو بررسی یک مدل  هاآندهی و امتیاز هر معیار هایشاخص

مام نقاط کشور با شرایط باید این مدل در ت که رسدمی نظربه  IMDPAه به بومی بودن مدل دارد. با توج ضرورتزایی یابانبر ب

ز این ایران در تحقیق حاضر ا گیاهیپوششار معی براساس زاییبیابان وضعیتاین برای ارزیابی ی شود. بنابراقلیمی متفاوت ارزیاب

 زایی استفاده گردید.وضعیت بیابانجهت برآورد  گیاهیپوشش معیار مدل و

 هامواد و روش
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فاده شد. در کاربرد مدل ( استIMDPAزایی )ایران از مدل ایرانی ارزیابی وضع موجود بیابان گیاهیپوششارزیابی جهت تهیه  

IMDPA انتخاب  زایینبیاباارهای با عنایت به تجربیات و نظرات کارشناسی هشت معیار به عنوان معی گیاهیپوششارزیابی  برای

اخص برای معیارهای ش 130های مربوط به هر معیار کمک گرفته شده است. در ابتدا از شاخص هاآنه به جهت کمی نمودن شد ک

شاخص وجود  130ور برای شناسایی شدند در مرحله بعد با توجه به اینکه امکان تهیه آمار و اطالعات از مناطق کش گانههشت

ناسایی و مالک عمل قرار ششاخص اصلی  4حداکثر برای هر معیار  ؛از نظر هزینه و زمان نیز مقرون به صرفه نبودنداشت و از طرفی 

 :استت ذیل گانه به صور 8های معیارهای که شاخصشاخص و زیرشاخص تقلیل پیدا کرد  38گرفت و تعداد 

 :بارش مقدارخشکسالی، شاخص خشکی و  اقلیم 

 برداری از زمین، حساسیت سنگ و فیزیوگرافینوع بهره ن شناسی و ژئومرفولوژی:زمی 

 :خاک EC بافت خاک، عمق خاک و درصد سنگریزه ، 

 آالت، عملکرد محصوالت و الگوی کشتکاربرد نهادها و ماشین شش گیاهی:پو 

 :بیالن منفی آب، افت آب زیرزمینی،  آبSAR ،EC 

 :ادی )تعدادبرسایش فرسایش آبی )تراکم پوشش گیاهی، نوع استفاده از زمین و نوع و تراکم فرسایش آبی( و ف فرسایش 

 زنده و ظهور رخساره فرسایش(خاک، پوشش گیاهی، تراکم پوشش غیرروزهای با شاخص طوفانی گرد و 

 دانش بومیجربه و فرهنگی، تشکل و مشارکت، آگاهی، ت -عوامل اجتماعی اجتماعی: -اقتصادی 

 :رتعی به مگلی و تراکم جاده و معدن، میزان فضای سبز به ازای هر نفر، تبدیل اراضی جن تکنولوژی و توسعه شهری

 نعتیص -کشاورزی نامناسب و تبدیل اراضی باغی به مسکونی -صنعتی -شهری

 . است نشان داده شده ،1شکلدر  برده شده های به کارشاخص و برای معیارها IMDPAمدل مفهومی 
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  IMDPAدر مدل  زایی ایرانتهیه نقشه بیابانهای مربوط به شاخص -1شکل 

 

شود. در این روش هر داده می 4تا  1زایی وزنی بین یابانثیر آن در بها مطابق نظر کارشناس و شدت تأبه هر کدام از این شاخص

 آید:های خود طبق فرمول زیر بدست میمعیار از میانگین هندسی شاخص

  n
nLayerlayerLayerXIndex

/1
))...(2).(1(   

 که در آن:

Index-xمعیار مورد نظر : 

Layerهای هر معیار: شاخص 

Nهای هر معیار: تعداد شاخص 
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زایی معیار ضعیت بیابانهای انتخابی برای ارزیابی وشاخص آن، کمیبرآورد  و گیاهیپوششمطالعات  : جهتبه عنوان مثال 

 گیاهیپوششزایی معیار نتعیین وضع موجود بیابا IMPDAدر مدل ایرانی  که طوریبه  است مورد بررسی قرار گرفته گیاهیپوشش

و زراعت   Q5.3، شاخص زراعت آبی و باغاتQ5.2، شاخص مراتع Q5.1ها جنگل ،این معیار با ارزیابی چهار شاخص .Q5 با کد

 و با استفاده از فرمول زیر محاسبه شده است.  Q5.4دیم 

Q5=√𝑄5.1 ∗ 𝑄5.2 ∗ 𝑄5.3 ∗ 𝑄5.44  

ایت شدت در نه و ؛شودها تعیین میه میانگین وزنی شاخصهای مربوطبا کمک شاخص مورد نظر معیارها یبه همین صورت برا

 .آیدمیفرمول زیر بدست  براساس مورد نظرمعیارهای  یزایی از میانگین هندسبیابان

ها، ها و نقشهفیق الیهه برای هر معیار و با تلهای تهیه شدهای( و نقشه)نقشه شاخصهای اطالعاتی ین ترتیب با استفاده از الیهبد

های شاخصی ن هندسز میانگیهر معیار ا که طوری به ؛گرددین میو کالس مربوطه مع معیار مورد نظر اییزنقشه نهایی شدت بیابان

ا برای مطالعه کیفیت هر هن نقشهبه دست آمد که ای به خود های مربوطاز شاخص بنابراین نقشه وضعیـت معیارها خود بدست آمد.

 معیار مورد نظر زاییبیابانعیت که نشان دهنده وض نهایی نقشهاند به کار روند و در نهایت توزایی میدر بیابان هاآنثیر شاخص و تأ

 .دبندی شدر چهار کالس طبقه ،1های مذکور بدست آمد که مطابق جدول از میانگین هندسی شاخص استدر منطقه 

 
زاییبیابان های شدت وضعیت فعلیتوزیع فراوانی کالس -1جدول   

زاییبیابان بندی کیفی شدتطبقه  دامنه ارزش عددی عالمت 

1-5/1 1 ناچیز و کم  

6/1-5/2 2 متوسط  

6/2-5/3 3 شدید  

6/3-4 4 بسیار شدید  

 نتایج

  (Q5) رکشو گیاهیپوششزایی نقشه وضع موجود بیابان

حاصل شده است. ارزش  GISهای چهارگانه در محیط های مربوط به شاخصاز تلفیق نقشه گیاهیپوششنقشه موضوعی معیار 

تعیین شده  ،2های کشور در شکل های مطالعاتی دشتهای تعیین شده و برای هر یک از محدودهکمی این معیار با استفاده از شاخص
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اراضی زراعی آبی و  ،Q5.2 ،مراتع،  Q5.1جنگل  هایشاخصبا تلفیق چهار نقشه موضوعی تولید شده برای ه است به طوری ک 

های زایی کشور در واحدهای همگن اکولوژیک که همان کاربرینقشه وضع موجود بیابان،  Q5.4و اراضی زراعی دیم Q5.3باغات 

تعیین  گیاهیپوششزایی از نظر معیار های عمده در چهار کالس بیابانتولید شده است. در این نقشه هر یک از کاربری ؛عمده هستند

 اکولوژیک از رابطه زیر همگن کاری و تشخیص داده شده و ارزش کمی هر یک از واحدهای

                       Q5.4 =√𝑄5.1 ∗ 𝑄5.2 ∗ 𝑄5.3 ∗ 𝑄5.4   ًٌ
4

 

ارائه شده  ،3 در شکل گیاهیپوششزایی بندی بیابانو نقشه وضع موجود طبقه 2محاسبه و مجموعه اطالعات آن در جدول 

 ست. ا
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 گیاهیپوششهای معیار های مربوط به شاخصنقشه -2شکل 

است در  گیاهیپوششخریب اراضی مربوط به معیار تکه نشان دهنده  Q5وزن محاسبه شده  براساسهای کشور بندی دشتپهنه

 آورده شده است. ،3 شکل
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 گیاهیپوشش های سنتز معیارشاخص براساسبندی محدوده مطالعاتی کشور پهنه -3شکل 

 آمده است. 2و همچنین نتایج حاصل از این محاسبات در جدول 

 
 Q5کشور  گیاهیپوششزایی بندی کالس بیابانطبقه - 2جدول 

ارزش کیفی 

زاییبیابان  

ارزش کمی 

زاییبیابان  

درصد از کل 

 سطح کشور
 کد کاربری درصد

ومساحت به  کاربری عمده

 هکتار
 ردیف

 کم

 متوسط

 شدید

 بسیار شدید

- 

I 
II 

III 

IV 

- 
 

 

 

08/8  

69/18  

34/20  

17/39  

80/21  

100 

F1 

F2 

F3 

F4 

 

F 

 جنگل 

26/13063071  
1 
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 II متوسط

 
69/1  100 SH 

زاربیشه و درختچه  

88/2727262  

 

2 

 II متوسط

 
59/0  100 PH 

 جنگل دست کاشت

73/941323  

 

3 

- - 36/10  100 - 

جمع پوشش درختی 

ایدرختچه  

87/16731657  

4 

 کم

 متوسط

 شدید

 بسیار شدید

I 

II 

III 

IV 

 

 

17/53  

68/6  

58/32  

65/49  

10/11  

100 

R1 

R2 

R3 

R4 

 

R 

 مساحت مراتع 

 هکتار

 

69/85909169  

5 

 متوسط
II 

 98/1  100 RM 
 رخنمون سنگی

38/3195826  
6 

 

 

 Q5کشور  گیاهیپوششزایی بندی کالس بیابانطبقه -3جدول 

ارزش کیفی 

زاییبیابان  

ارزش کمی 

زاییبیابان  

درصد از کل 

 سطح کشور
 درصد

کد 

 کاربری
 ردیف کاربری عمده

 کم

 متوسط

 شدید

 بسیار شدید

I 
II 

III 

IV 

- 

 

 

97/7  

08/55  

47/36  

93/3  

52/4  

IF1 

IF2 

IF3 

IF4 

 

زراعت آبی و باغات مساحت 

 هکتار

45/12883862  

7 
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 - 100 IF 

 کم

 متوسط

 شدید

 بسیارشدید

- 

I 

II 

III 
IV 
- 

 

 

25/7  

 

 

82/31  

66/20  

34/13  

18/34  

100 

Df1 

Df2 

DF3 

DF4 

 

DF 

 اراضی کشاورزی دیم مساحت

14/11713304  
8 

- I - IV 

 
22/15  100 AG 

 کل اراضی کشاورزی

59/24597166  

 

9 

IV 63/8 بسیار شدید  100 BL 

درصد یا  5اراضی بایر با کمتر از 

گیاهیپوششفاقد   

41/13944213  

10 

 کم تا

 بسیار شدید

I - IV 

 

26/89  

 

 

100 SAL 

زاییثیر بیابانکل سطح تحت تأ  

7/144378033  
11 

- - 73/8  100 K+SD 

+TK 

آمده وجود بهکویرهای طبیعی   

3/13946953  
12 

- - 01/2  100 L+RB 

ST 

ثیرمناطق بدون تأ  

37/3249721  
13 

- - 100 
هکتار 3/161574708سطح کل کشور  

 
14 

SAL = Susceptible Arid Land 

 گیرینتیجه
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 زاییروند بیابانگذار بر های تأثیرها و شاخصسازی معیارطور به منظور طرح جامع کمیبا توجه به شرایط منطقه ایران و همین 

 IMDPAدر کاربرد مدل  .( استفاده شدIMDPAزایی )زایی ایران از مدل ایرانی ارزیابی وضع موجود بیابانتهیه اطلس بیابانبرای 

زایی انتخاب شد که ابانرهای بیزایی ایران با عنایت به تجربیات و نظرات کارشناسی هشت معیار به عنوان معیابرای تهیه اطلس بیابان

 مکان بررسیبه منظور فراهم شدن ا در نهایتار کمک گرفته شده است. های مربوط به هر معیاز شاخص هاآنبه جهت کمی نمودن 

ر معیار مورد نظ زایینتلفیق شده تا نقشه شدت بیابا GISدر محیط های آن شاخص براساسمورد نظر معیار  نقشهشرایط کشورمان 

بر ایط حاکم ما با شر زایی کشورامکان مقایسه شرایط بیابان ،با استفاده از محاسبات به عمل آمده و نتایج حاصل از آنکه  تهیه شود.

توان به می GIS طیدر مح ییزاانابیب لیبا نقشه پتانس گیاهیپوشش ییزاابانیبا نقشه وضع موجود ب که طوریه ب. تفراهم شده اس آن

آن در  یبنددهد که طبقهیم لیتشک ایدرختچهو  یدرصد سطح کشور را جامعه درخت 10از  شیمجموع ب موارد زیر اشاره کرد:

. است یکسان تقریباًدر هر دو نقشه  ییزاابانیکم ب ای Iکالس  ،Q5 گیاهیپوشش یچهارگانه در نقشه موضوع ییزاابانیب یهاکالس

 نیا لیدل ؛ستاجامعه جنگل  یکالس در نقشه موضوع نیدو برابر مساحت ا ٌ تقریباًکالس  نیسطح ا ییزاابانیدر کالس دو ب

 نیمهو  ده استش یقیلفکالس در نقشه ت نیش سطح ایموجب افزا ییزاابانیب یبرا یمناطق جنگل پایین لیاست که پتانس نیموضوع ا

ع که تپوشش سطح مرا شده است. ینسبت به نقشه موضوع یقیتا سه برابر در نقشه تلف ییزاابانیب IIIموجب کاهش سطح کالس  لیدل

 :مانند ییزاابانیب لیپتانس ینیزم یهابودن شاخص نییبه لحاظ پا ؛شودیدرصد سطح کل کشور را شامل م 55به  کیدر مجموع نزد

 فه شده است.اضا III سو بر عکس به مساحت کال افتهیسوم کاهش  کیتا  Iو مقاومت سنگ بستر سبب شده که سطح کالس  بیش

حدود هفت درصد آن  گیاهیپوشش یدرصد سطح کل کشور است که در نقشه موضوع 15به  کینزد یکشاورز یمساحت کل اراض

فاقد پوشش  ریبا یاراض درصد در کالس چهار است. 3به  کیو نزد  IIIدرصد در کالس  کی ،IIچهار درصد در کالس  ،I سدر کال

 لیودن پتانسب پایینبه لحاظ که  دقرار دار IVٌ  در کالس کالًپوشش  یدر نقشه موضوع ؛درصد سطح کشور است 9که حدود 

 دهیپد تأثیر تتحکل سطح  مجموع در .ردیگیقرار م IIدرصد آن در کالس  کیحدود  یاراض نیاز ا ،بخش نیدر ا ییزاابانیب

شود که یموجب م ییزاابانیب لیبا نقشه پتانس ینقشه موضوع قیدر تلف ؛درصد مساحت کشور را شامل است 90که حدود  ییزاابانیب

سطح در نقشه  نیاز ا یمیبه ن  IVکالس تأثیر تحتاضافه شود و سطح  IIبه کالس  ینقشه موضوع I تمام سطح کالس ٌ تقریباً

 برسد. یموضوع

 منابع
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)مطالعه موردی: دشت  قلیمابا تاکید بر معیار آب و  IMDPAزایی با استفاده از مدل ، ارزیابی و پایش بیابان1390 ، ج.،یعیرف

 نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.پایان اردکان(.-یزد

نامه پایان .زایی مطالعه موردی: منطقه گرمسار، در بیابانگیاهیپوششبررسی سه معیار آب، خاک و  .1386 ،دولتشاهی
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In this study, Iran desertification potential was assessed based on vegetation criteria in IMDPA model. In this 

model four effective indicators on desertification were detected for vegetation criteria. Considering these 

indicators and criteria and with quantitating them in arid, semi- arid and dry sub-humid regions, desertification 

intensity map was determined based on vegetation criteria. So that the result of this model based on vegetation 

criteria showed that more than 10% of the country is covered with tree and shrub community that its 

classification is I or low on desertification classification in vegetation map. Because of low ground indicators of 

desertification potential like slope and bedrock resistance, rangeland coverage which include about 55% of the 

country surface has caused class I surface reduced to one third and on the contrary class III surface increased. 

Total area of agricultural lands is near to 15% of the country which about 7% of them is in class I, 4% in class II, 

1% in class III and about 3% is in class IV. Bare lands which include about 9% of the country are located in class 

IV in vegetation map. In total, the whole surface affected by desertification phenomenon is about 90% of 

country surface. 

Keywords: Iran, IMDPA model, desertification, vegetation criteria.    

 


