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ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ،ﺷﻤﺎره  ،2ﺑﻬﺎر 1396
ﺻﺺ59-75 :

ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﺰاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ روداب ﺳﺒﺰوار
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل MICD
اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺳﻴﻼﺧﻮري

1

داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﺰداﻳﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺮﮔﺎن ،ﮔﺮﮔﺎن ،اﻳﺮان

ﻗﺮﺑﺎن وﻫﺎبزاده
داﻧﺸﻴﺎر و ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮوه ﻣﺮﺗﻊ و آﺑﺨﻴﺰداري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺎري ،ﺳﺎري ،اﻳﺮان
ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ1395/11/25 :

ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ1396/02/06 :

ﭼﻜﻴﺪه
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﺑﺸﺮ در ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ در اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻴﺎﺑﺎنزاﻳﻲ ﺑﻮده ﻛـﻪ از آن ﺗﺤـﺖﻋﻨـﻮان ﺗﺨﺮﻳـﺐ اراﺿـﻲ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ ،ﻧﻴﻤﻪﺧﺸﻚ و ﻧﻴﻤﻪﻣﺮﻃﻮب ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪوﻳﮋه ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎد ﻣـﻲﺷـﻮد .ﻣﻨﺎﺳـﺐﺗـﺮﻳﻦ روش
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﺨﺮﻳﺐ اراﺿﻲ و ﺷﺪت ﺑﻴﺎﺑﺎنزاﻳﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .روش-
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس و ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﻴﺎﺑﺎنزاﻳﻲ وﺟﻮد دارد ﻛـﻪ از ﻣﻴـﺎن آنﻫـﺎ روش  MICDاﻧﺘﺨـﺎب و ﺑـﺮ
اﺳﺎس آن ﻧﻘﺸﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻴﺎﺑﺎنزاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ روداب ﺳﺒﺰوار ﺑﺎ وﺳﻌﺖ  64900/14ﻫﻜﺘـﺎر ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪ .در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ اﺑﺘـﺪا ﺑـﺮ
اﺳﺎس ﺗﻠﻔﻴﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ،زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮارهاي و ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ
 10رﺧﺴﺎره ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ رﺧﺴﺎره ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺣﺪ اﺻﻠﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﺰاﻳﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ؛ ﺳـﭙﺲ در ﻫـﺮ
ﻛﺪام از واﺣﺪﻫﺎي ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ،ارزش ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ارزشﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ و
ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺟﺪاول ﻣﺒﻨﺎ ،ﺷﺪت ﺑﻴﺎﺑﺎنزاﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻛﺎرﺑﺮيﻫﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﺰاﻳﻲ ،در دو ﻛﻼس ﻣﺘﻮﺳﻂ و زﻳﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .از ﻛـﻞ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ؛ ﻛـﻼس
زﻳﺎد ) (IVﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  109003/93ﻫﻜﺘﺎر ) 65/77درﺻﺪ( ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻛـﻼس ﻛـﻢ ) (IIﺑـﺎ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  10225/24ﻫﻜﺘـﺎر
) 6/17درﺻﺪ( ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.
واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي :روداب ﺳﺒﺰوار ،ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﺰاﻳﻲ ،ﻣﺪل MICD

 -1اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺳﻴﻼﺧﻮري )ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل( esmaeil.silakhori@gmail.com
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مقدمه
در لغتنامههاي معتبر ،بيابان به مناطق خشک ،بدون پوشش و عاري از سکنه تعبير شده است ،منطقهاي که ب ليلد ه   
کمبود آب ،ادامه حيات با مشکل مواجه شده و تراکم جم يع ت موجودات زنده بسيار کم است (بيرود ،ناي  ، 80 31ص
 .)6در فرهنگ ايران ،واژه بيابان ،به مناطق خشک و کم آب و علف اتالق ميشود ،که در فارس پايو ؛نهک ي ا رد ،ن   
فرهنگ عرب؛ صحرا و در زبان التين و انگليسي معادل کلمه  Desertآمده است (اختصاصي و س رهپ  ، 90 31،،ص .)3
در کنفرانس توسعه پايدار (ريو )02+سازمان ملل متحد در ژوئن  ، 2012دولتها سندی تهیه کردن دنب رد هک د     602
آن ،اقدام فوري جهت م کع وس کردن بیابانزایی به رسمیت شناخته شده است (چاسک 1و همکاران 2014 ،؛ س نامزا

ل 3و
ملل .) 2012 ،2بيابانزا يي در مناطق خشک رفاه بيش از  0 25ميليون نفر را تحت ت يثأ ر خود ق سو( تسا هداد رار للل للل
همکاران 2012 ،؛ آدگر 4و همکاران ) 2012 ،و از مهمترين مسائل زيست محيط عم نامز ي اا اااص م بوسحم ر

ييييييي ش دو

(رینولدس 5و همکاران7002 ،؛ وسل و همکاران .) 2012 ،حدود  45 /6ميليون کيلومتر مربع اراض  هدش ينابايب ي در   
جهان وجود دارد ،که  35درصد خش يک هاي کره زمين را به خود اختصاص داده اس زا شيب رد و ت     001کش و رو

 5.8×801مردم جهان را تحت ت يثأ ر قرار داده است (ژاو 2012 ،6؛ ژو 7و چن 994 1 ،8؛ ژو و همکاران .) 2014 ،هج مو

   

ماسههاي روان ،افت کمي و کيفي آبهاي زيرزميني ،ک زفا و کاخ يزيخلصاح شها ا هب يضارا تيساسح شي    
فرسايش ،نشست زمين ،شور شدن اراضي ،افزايش سيلخ يدابآ وحم ،يطحق ،نيمز يگنهرب ماجنارس و يزي و      

عقبنشيني آثار حيات ،پيامدهاي چشمگير پديده بيابانزا يي ميباشد (فیضنیا و هم ،ناراک  ، 80 31ص  .)2توج هب ه   
مسائل بیابانزایی متناظر با فقر ،گرسنگی ،بیماری و نابرابریه نوزفازور شیازفا .تسا یرشب عماوج هدنیازف یا        
جمعیت جهان و به تبع آن افزایش آلودگیهای زیستمحیطی ،در برابر مقادیر نسبت ًاًا ثابت و غیر قاب عبانم شیازفا ل    
یت رد ناو
آب و خاک ،سبب نگرانی کارشناسان شده است (محمدقاسمی ، 85 31 ،ص  .)3آثار پدیده بیاب یازنا ی م ار  یی یی
هر منطقه به کمک ظهور پارهای از فرآیندهای تخریبی در اکوسیستم دید و برای ارزیابی ،آنها را به کمک روشه یا
چندی به صورت کیفی و کمی توصیف کرد (حسینی و هم ،ناراک  ، 89 31ص  .)661طب هتفرگ ماجنا تاقيقحت ق     
توسط فائو و يونپ در سال  ،1002بيش از کي صد کش و ناهج رو

زا شيب

    33درص تحت ،نيمز يضارا د     

تأثثثیر

تخريب اراضي و بيابانزا يي قرار دارند ،در حدود  73درصد از مراتع در مناطق خش  هديدپ نيا ضرعم رد ک قققق ق ققققققرار
شه يا
دارند (زهتابیان و رفیعی امام ، 82 31 ،ص  .)121براي مقابله با بياب م ييازنا ييييي ت  اب ناو ارا کهار هئ ا هر ا ور و  شششش شششش
مديريتي مناسب ،از شدت اين پد و تساک هدي

نيا رد .دروآ لمع هب يريگولج نآ يورشيپ و شرتسگ زا ،هار    

شناخت فرآيندهاي بيابانزا يي و عوامل بوجود آورنده و تشديدکننده آن و همچن نيا فعض و تدش زا يهاگآ ني
فرآيندها و عوامل ،مهم و ضروري است که بايد م رب درو ر و يس

    
    

يگ رارق يبايزرا ر ،نایباتهز( د         ، 82 31ص .) 728
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بررسی وضعیت بیابانزایی منطقه روداب سبزوار61 ...

یباش اذل ،د   
هدف از این بررسی تعیین وضعیت کنونی بیابانزایی منطقه روداب سبزوار با استفاده از مدل  MICD1می ی
برآورد وضعیت بیابانزایی در این منطقه به دلیل قرار گرفتن در غرب شهر سبزوار و دارا بودن چن  اتسور نید ا یرم    
ضروری بهنظر میرسد .تا کنون بررسیهای گستردهای در رابطه با ارزیابی بیابانزایی انجام شده که برخ هب اهنآ زا ی    
شرح زیر است :احمدي و همکاران ( )6002براي ارزيابي مناطق بياباني شده ايران ،مدلهاي  ICDو  MICDرا م درو
ارزيابي قرار دادند .نتايج بدست آمده به اين صورت بود که :در روش ، ICDاز شدت بيابانننزا ابآرخف هقطنم ،يي ددد دددد-
مهريز در کالسهاي پا يي ن و متوسط بيابانزا يي قرار داشت .در اين منطقه کالس کم ودح  د   
درصد) و کال دودح طسوتم س

 51 3 82هکت  را ( ( 91 / 59

 7565هکتار ( 8/14درصد) از ک ور رد و ؛دش لماش ار هقطنم ل شششش شششش
ش  MICDداراي

چهار کالس آرام ،کم ،متوسط و زياد بود .کالس آرام حدود  27 3 33هکتار (  37 / 06درصد) است ،کالس کم ودح  د   
 8346هکتار (  9/ 28درصد) ،کالس متوسط حدود  37245هکتار (  14/ 42درصد) و کالس زیاد حدود  10998هکتار
(  12 / 23درصد) منطقه را تش يک ل ميداد .بر اساس نتايج اين تحقيق و مقايسه آن با شرايطي ک ابآرخف هقطنم رد ه ددد دددد-
مهريز مشاهده شد MICD ،روش بهتري براي ارزيابي بيابانزا يي منطقه معرفي شد .حس راکمه و يني ا  ن (( ((( ) 89 31با
استفاده از مدل  MICDوض يع ت بالفعل و بالقوه بيابانزا يي را مورد بررسي قرار دادند .در نهايت منطقه م علاطم درو ه   
به سه کالس کم ( 8/7درصد) ،متوسط ( 32 /3درصد) و زياد (  59درصد) تقسيم شد .همچنين بيشترين ارزش شدت
کنوني بيابانزا يي  ،را تپههاي بارخاني با ارزش  22 /5که از نظر کيفي با فرس دش صخشم دايز يليخ شيا

ههههه هههههه است

معرفي کردند .شهرياري و همکاران ( ) 89 31تخريب سرزمين در منطقه سيستان را با اس لدم زا هدافت     MICDم درو
ارزيابي قرار دادند .نتايج نشان داد که منطقه مورد مطالعه در سه کالس متوسط ( ،)IIIز  داي ( ( )IVو ش  ديد ( ( )Vق رار
دارد که به ترتيب  31 /2 ، 59 /3و  9/5درصد از مساحت کل منطقه را دربرم يييگرفتن و يمشاه .د

 ناراکمه ((( (((() 90 31

وض يع ت فعلي بيابانزا يي منطقه زهک سيستان را با تأکيد بر م يع ار فرسايش آبي با استفاده از تجزيه ،تحل قيفلت و لي   
دو روش  FAO-UNEPو  MICDمورد ارزيابي قرار دادند .نتايج بدست آم اد ناشن هد د هک       5/9درص رد هقطنم د   
کالس کم ( )Iو  94 /1درصد منطقه در ک  طسوتم سال (( ((( )IIق ئابطابط .دراد رار ييييي زاده و هم  ناراک ( ( ) 89 31پتانس لي
شدت بيابانزا يي را در دشت فخرآباد مهريز با استفاده از دو مدل ايراني  IMDPAو  MICDب ف رب ديکأت ا ر شياس     
بادي مقايسه کردند .نتايج حاصل از اين ارزيابي نشان داد که در روش  ،IMDPAمساحتي بالغ بر  34732 /39هکت را
( 88 /3درصد) از منطقه مطالعاتي در کالس متوسط قرار گرفت و شاخص رخسارههاي فرسايشي بيش ار شقن نيرت   
در بيابانزا يي داشت .و در روش  MICDنيز مساحتي برابر  61 0 32 / 58هکتار ( 81 /4درصد) در کالس متوس ارق ط ر   
گرفت .در مجموع مدل  MICDرا براي مقياسهاي بزرگ و مدل  IMDPAرا ب ايقم يار سس سسسه مناوت رتکچوک يا ند    
معرفي کردند.
روش بررسی
منطقه مورد مطالعه :با وسعت  64900 /41هکتار در غرب شهرستان سبزوار قرار دارد .آبراهه اصلي آن رودخان لاک ه   
)Modified Iranian Classification of Desertification (MICD

1
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شور سبزوار با جهت شرق به غرب ميباشد .ميانگين بارندگي منطقه با توجه ب رامآ ه   

 34س کیتپونیس هاگتسیا هلا    

سبزوار حدود  702/4ميليمتر است (شکل و جدول .)1

شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان خراسان رضوی و ایران
منبع :نویسندگان96 31 ،
جدول  -1مشخصات ايستگاه هواشناسي منطقه و ميانگين بارندگي ساالنه
نام ايستگاه

نوع

سبزوار

سينوپتيک

مختصات UTM
طول

ارتفاع (متر)

ميانگين بارندگي (میلیمتر)

977 /6

702/4

ع رض

57 00 55 /2

4002352

منبع :یافتههای تحقیق96 31 ،

رژيم باد منطقه
باد عامل اصلي تخريب و فرسايش در مناطق بياباني ميباشد؛ بن زا يريگولج يارب نياربا ا رث ا دياب نآ يبيرخت ت      
شناخت کافي از آن داشت .به طور کلي قسمت مرکزي ايران در مقياس سينوپتيک ،تحت ت يثأ ر جريانها يي ق دراد رار
که تودههاي هوا را از مبدأهاي مختلف جغرافيا يي به آنها هدايت ميکند (طباطبا يي زاده ، 89 31 ،ص .) 23
استفاده از گلباد روشي متداول جهت بررسي رژيم باد در يک منطقه است .در حقيقت گلباد مدلي گراف يکي است که
فراواني ،سمت و سرعت باد را در منطقه مورد مطالعه به صورت ساالنه ،فص  يتح اي و يل م ناها ه ن م ناش يييييييييييييدهد
(مشهدي ،1 386 ،ص  .) 45شکلهاي  2و  3گلباد و گلغبار ايستگاه س  راوزبس کيتپوني ر رب هک ا اد ساسا ددد ددددددددههااي
بادسنجي يک دوره آماري  02ساله از سال  1367تا  87 31تهيه شده ،نشان م يييده ،راوديما( د     ، 90 31صص
.) 96

 39تا

بررسی وضعیت بیابانزایی منطقه روداب سبزوار63 ...

شکل  -2گلباد ساليانه ايستگاه سينوپتيک سبزوار در دوره آماري  1367تا 1387

لغبار ساليانه ايستگاه سينوپتيک سبزوار در دوره آماري  1367تا 1387
ش کل  - 3گ 
(منبع :نویسندگان) 96 31 ،
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در این تحقیق عاملهای م ثؤ ر در تشدید بیابانزایی منطقه روداب سبزوار به صورت گام ب اگ ه م م رارق یسررب درو      
گرفته و در نهایت نقشه کنونی بیابانزایی منطقه مورد مطالعه بدست آمده است .مراحل این تحقیق به شرح زیر است:
تعیین و جداسازی واحدهای کاری
برای ارزیابی به روش  MICDابتدا با توجه به مطالعات پایه ،نقشه کاربری اراضی و تص راوهام ریوا هه هههای ،واح یاهد
کاری به شرح زیر در سه دسته بزرگ پهنهبندی شدند:
 -1واحد اراضي کشاورزي (زراعي ،باغي ،ديم ،آيش و باير) (جدول )1
 -2واحد اراضي مرت يع و جنگلي (مرتع ،جنگل ،بيشهزار و ( )...جدول )2
 -3اراضي فاقد کاربري (اراضي کويري ،تپههاي ماسهاي ،سطوح سنگفرشي ،تپهها ،کوههاي لخت و ( )...جدول )3
برای تفکیک واحدهای کاری در این سه دسته بزرگ ،از روشهای زیر استفاده شد:
تهيه نقشه شيب
با استفاده از نقشه رقومي توپوگرافي و نرم افزار  ILWISنقشه شيب منطقه تهيه شد .با توجه به دامنه تغ زا بيش ريي   
کوهستان تا پاليا در  4طبقه تهيه گرديد (شکل ( )7احمدی و همکاران ، 83 31 ،ص .) 24
تهيه نقشه زمين شناسي
ورقههاي زمينشناسي روداب سبزوار در مقياس  000 00 1:1که توسط سازمان زمينشناسي ته يموقر ،دوب هدش هي     
گرديد (شکل .)8
استفاده از نقشه پوشش گياهي
از نقشه پوشش گياهي شهرستان سبزوار که بر اس راوهام ريوصت ريسفت سا ه ههه هههههاي  Landsat 5در سيس تاعالطا مت   
جغرافيا يي و بازديدهاي ميداني در سال  1998صورت گرفته ،استفاده شد.
تفسير بصري واحدهاي فتومورفيک و تلفيق با واحدهاي ژئومورفولوژي
با استفاده از تصاوير ماهوارهاي لندست  5و سايت  Google Earthواحدهاي فتومورفيک مورد تفس رارق يمشچ ري    
گرفت و با واحدهاي ژئومورفولوژي تلفيق گرديد .از اين تصاوير همچنين نقش ينعي ؛هقطنم يربراک ياهدحاو ه      
همان واحدهاي ارزشدهي مدل  ،MICDاستخراج گرديد .برای این منظ اد ادتبا رو دددددههااي م راوها ههاي چن يفيط د   
سنجنده ( TMسال  2011ميالدي) که داراي  6باند طيفي و يک باند حرارتي (باند شش) بود در گ رذ

 161و رد في

 35تهيه و وارد نرمافزار  ILWISگرديد و تصاویر کاذب رنگی( 1ترکيب رنگ ياهدناب زا بکرم ي      TM 4 ،TM 7و

 TM 2براي شناسا يي و جداسازي رخسارههااي موج و هقطنم رد دو

يگنر بيکرت       TM 3 ،TM 4و  TM 2ب ار ييي

لهای  9و .) 10
شناسا يي و جداسازي اراضي کشاورزي) ساخته شد (شک 
نشناسی و ک یربرا
در نهایت نقشه واحدهای کاری (رخسارههای ژئومورفولوژی) منطقه از تلفیق الیههای شیب ،زمی 
اراضی و تفسیر تصاویر ماهوارهای لندست  5بدست آمد (شکل .)11

)False Color Composite (FCC

1

بررسی وضعیت بیابانزایی منطقه روداب سبزوار65 ...

ارزشدهی به شاخصها
بعد از اينکه نقشه واحدهاي کاري منطقه مورد مطالعه ت ييع ن شد ،در هر کدام اقدام به ارزشدهي و ارزيابي بياب نا زززا يي
کردیم (جدولهای  1تا .)3
از آنجا که در روش ياد شده شمار شاخصها در کاربريهاي مختلف کي سان نبود ،پ تيعضو يبايزرا زاغآ زا شي     
رد

بيابانزا يي در منطقه مورد بررسي ،شمار شاخصها در همه کاربريها کي سان و همسنگ ش هک تروص نيدب .د

جدول مربوط به ارزيابي وض يع ت بيابانزا يي اراضي بدون کاربري (جدول  ،)3شاخص بافت خ رد و دش هفاضا کا
جدول مربوط به ارزيابي وض يع ت بيابانزا يي در اراضي با کاربري جنگل و مرتع (جدول  ،)2ش ششوپ مکارت صخا    
کي ق هورگ ر را دنتفرگ        

گتررر از  2ميليمت رد کاخ حطس رد )ر
گياهي م ثؤ ر در سطح خاک و تراکم سنگريزه (بزر 
(حسيني و همکاران ، 89 31 ،ص .)761

برای ارزشدهی به شاخص وزش بادهاي با سرعت بيش از سرعت آستانه ( 6متر ب عافترا رد هيناث ر    

 10مت زا )ير

اطالعات ایستگاه سینوپتیک سبزوار در طی دوره آماری بیست ساله از سال  1367تا  87 31استفاده شد.
صهاي ارزيابي وضعيت فعلي بيابانزا يي در اراضي با کاربري کشاورزي
جدول  -1شاخ 
رديف

1

نوع شاخص

الگوه هدودحم رد تشک يا       
اراضي تحت کشاورزي

زيرشاخص و دامنه ارزش
متوسط ()1-2

کم ()0-1
کليه اراضي کشاورزي به صورت
باغ و تا

تشک اي وگ نننننن نننهه اا اي

دائمي ،بدون آيش زراعي

2

مزارع

    

باده هعرزم اي و هدنياسرف يا        
داراي بادشکن مناسب بيش از 5
    

درص صتخا ،عرازم د ا هب ص    
بادشکن دارد.

3

مديريت خاک و زمين

4

بافت خاک

5

مديريت بقاياي گياهي

6

رطوبت خاک و دور آبياري

بيش از  02درصد اراضي
منطق حت ه ت تعارز        
اراض ف يغاب ي ييييييي م نيبا   
ز ر ا عي

گون نن هه اا اي درخت رب دومع ي
وض طا رد نکشداب تيع ر فا       

شديد ()2-3

منطقه تح تعارز ت   

زراعت آبي و ديم اراضي باغي

آبي و ديم

جدا و دور از باغي

ب زا شي

  

 50درصد    

گونههاي درختي م يزاو

م ب دروم عراز ر يسر       

به مسير باد ،و يا بخشي

فاقد بادشکن مناسب

بررسي فاقد بادشکن مناسب و

از مزرعه فاق نکشداب د   

و يا وس نکشداب تع   

لک هب نکشداب تعسو اي

د ر ختي

به کل مزارع کمتر از 3

مزارع کمتر از  1درصد

         

درصد

شخم عمود بر جهت باد ،رديف-
ه ع هتشپ و يوج يا م رب دو           

رديفهاي جوي و پش هت

جهت باد

مايل بر جهت باد

سگن رر ریزهای و  ،يسر ايم نازي       

رسي شني ميزان کلوخه-

کلوخهای شدن خاک زياد

اي شدن خاک کم

باقي ماندن بقايا بعد از برداشت
  

درصد و ايستا با ارتفاع ب زا شي
 30سانتيمتر
خاک هميش دح رد ،بوطرم ه    
رطوبت مزرعهاي

 50درصد    

بيش از  80درصد منطقه تحت

بيش از  80درصد مزارع مورد

شخم مايل با جهت ب ،دا

محص رت اب لو ا زا شيب مک      

ب زا شي

  

خيلي شديد ()3-4

50

جهت باد ،رديفه يا
ج و يو

تبسن هتشپ      ًاًا

مايل بر جهت باد
ش يمول ين      – لوم ييي
شن ييي ام اک نن ن تش يک لل ل
کلوخه محدود

بقاياي گياهي با تراکم 40
 02-درص اي و اتسيا ،د

ش تبسن مخ ًاًا اب ليام 

   

    

بقاياي گياهي با تراکم
 5-02درصد ،ايس و ات

زمين فاقد زبري رديف اي و ي   
رديفه خش يا م و 

 يوج و

پشته در راستاي باد
لومي – ماسهاي
کلوخه وجود ندارد
معمو ًالًال درب زا دعب  ا تش          
محصول ،کليه بقايا ن عمج زي   
گرديده و ارچ ماد طسوت اي    

 50 - 60درصد خوابيده

 02- 40درصد خوابيده

رطوب شيمه ،کاخ ت ه       

خاک س مومع يحط  ًاًا

خاک س لاس لوط رد يحط    

ب تبوطر دح زا رتالا       

نت زا ر   
خش يياپ و ک نن نن

خشک و به شدت کمتر از حد

پژمردگي

حد پژمردگي

پژمردگي

ميشود.

وزش بادهاي با سرعت بيش از
7

سرعت آستانه ( 6متر بر ثانيه در

کمتر از  5روز در سال

 5-02روز در سال

ارتفاع  10متري)

منبع( :حسيني و همکاران ، 1389 ،ص )071

 02- 60روز در سال

بيش از  60روز در سال
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صهاي ارزيابي وضعيت فعلي بيابانزا يي در اراضي با کاربري مرتعي و جنگلي مخروبه
جدول  -2شاخ 
رديف

زيرشاخص و دامنه امتياز

نوع شاخص

متوسط ()1-2

کم ()0-1
بيش از  50درصد

شديد ()2-3

 25 - 50درصد

خيلي شديد ()3-4
کمتر از  10درصد

 10 - 25درصد

تراکم پوشش گياهي م ثؤ ر در خاک
1

گت رر ر از 2
ي اا ا ت  هزيرگنس مکار (((( (ب رز گگ 
ميليمتر) در سطح خاک

2
3

مدت زم رد هايگ يراگدنام نا حطس     
خاک
آثار آشفتگي ناشي از تردد دام و ادوات
در سطح خاک
ت ب داب شزو مواد ا زا شيب تعرس 

4

     

بيش از  07درصد

 40 -07درصد

در تمام طول سال

بيش از  9ماه سال

بسيار کم

کم

کمتر از  5روز در سال

 5-02روز در سال

کمتر از  02درصد

 02- 40درصد
کمتر از  6ماه و منطبق با

کمتر از  3ماه و منطبق

فصل باد

با فصل باد

زياد

خيلي زياد

  

سرعت آستانه ( 6متر در ثانيه در ارتفاع

ب زا شي

 02- 60روز در سال

سال

 10متري)
آ سداب راث ا و کاخ يگديي
5

روهظ   

       

رخسارههاي شلجمي شکل و يا کلوت
و ياردانگ در سطح خاک

6

7

مقاومت فشاري خاک در شرايط خشک
آثار انباشت خاک (ماسه بادي) در پ يا
گياهان و يا سنگها ()Pedestal

بسيار ک ککم-غ لباق ري   

کم    – کمت رر ر از  2درص دد د

مشاهده

عرصه

  

 60روز در

زياد 2- 10 -درصد عرصه

ش از
خيلي زياد – بيش ش
 10درصد عرصه

بيش از  2کيلوگرم بر

 1-2کيلوگرم ب تناس ر ييييي -

 0/5-1کيل رگو م ب  ر       

کمتر از  0/5کيل مرگو

سانتيمترمربع

م ت ر م رب ع

سانتيمترمربع

بر سانتيمترمربع

اشکال انباش هسام ت   

اش بوسر تشابنا لاک       

بادي در س کاخ حط   

ب زا رتمک يدا

ديده نميشود

عرصه

اشکال انباشت ماسه بادي

    2درصد   

 2- 10درصد عرصه

نب و اک هنهپ و ودبر       
ماس هه هاي ب زا شي   

10

درصد عرصه

منبع( :حسيني و همکاران ، 1389 ،ص )861
صهاي ارزيابي وضعيت فعلي بيابانزا يي در اراضي فاقد کاربري (بيابان طبيعي مثل کوههاي لخت و توده سنگي ،تپه ماهوري لخت ،تپههاي
جدول  -3شاخ 
ماسهاي لخت ،سطوح سنگفرشي ،کويرها و کليه اراضي لخت و بدون پوشش گياهي)
ردیف

نوع شاخص

1

وض يع ت خاک سطحي

2

آثار آشفتگي ناشي از تردد دام و
ادوات در سطح خاک

زيرشاخص و دامنه امتياز
متوسط ()1-2

کم ()0-1
کام ًالًال يشرفگنس ،يگنس        

نيمه سنگي ،سنگفرش غ ري

ب زا شي     07درص هلس ،د     

مت  مکار (( ( 40 - 07درص )،د   

رسي و يا نم يک سخت

سله

بسيار کم

کم

خيلي شديد ()3-4

شديد ()2-3
سنگ و يا خاک نسبت ًاًا حس ،سا
و يسر هلس اي

ين يکمن مه    

پايدار ،سنگريزه خ يحطس کا

سنگ و خاک سطحي بسيار

      

حساس و پ امت رد يردو م   

  

سال ،سنگريزه سطحي کمتر

کمتر از  40درصد

از  02درصد

زياد

خيلي زياد

تداوم وزش باد با سرعت ب شي
3

از سرعت آستانه ( 6متر بر ثان هي

کمتر از  5روز در سال

 02- 60روز در سال

 5-02روز در سال

بيش از  60روز در سال

در ارتفاع  10متري)
آثار باد سا يي دگي خاک و ظه رو
4

رخسارههاي شلجمي شکل و يا
کلوت و ياردانگ در سطح خاک

5

6
7

آثار انباشت خاک (ماس )يداب ه   

بس مک راي      – غي رر ر قاب لل ل

کم    – کمت رر ر از  2درص دد د

مشاهده

عرصه

اشکال انباشت ماس يداب ه   

زياد –  2- 10درصد عرصه

خيل دايز ي      – بي شش ش از 10
درصد عرصه

اشکال انباشت رسوب بادي

اشکال انباشت ماسه بادي 2- 10

نبکا و ربدو و پهنه ماسهههاي

کمتر از  2درصد عرصه

درصد عرصه

بيش از  10درصد عرصه

مقاومت فشاري خاک در شرايط

ب زا شي

 1-2کيل تناس رب مرگو ييييييي -

 0/5-1کيل تناس رب مرگو ييييييييي -

کمت زا ر     0/5کيل رب مرگو     

خشک

سانتيمترمربع

م ت ر م رب ع

م ت ر م رب ع

سانتيمترمربع

سنگریزهای و نازيم ،يسر اي    

رسي شني ميزان کلوخهههاي

شني لومي – لومي شني ام اک ننن

لومي – ماسهاي

کلوخهای شدن خاک زياد

شدن خاک کم

تش يک ل کلوخه محدود

کلوخه وجود ندارد

در سطح محدوده مورد نظر

بافت خاک

در سطح خاک د من هدي ييييي -
شود
    2کيل رب مرگو      

منبع( :حسيني و همکاران ، 1389 ،ص )271

بررسی وضعیت بیابانزایی منطقه روداب سبزوار67 ...

براي ارزشدهي به شاخص «مقاومت فشاري خاک» از جدول  4استفاده شد:
جدول  -4راهنماي ارزشدهي به شاخص مقاومت فشاري خاک در شرايط خشک
کالس کيفي

شرح و امتيازدهي

نرم

بدون سله
سله رسي و يا نم يک بسيار ض يع ف و يا پراکنده در سطح زمين ديده ميشود ،ردپا و فشار انگشت براحتي قابل مشاهده اس ،ت

کمي سخت

برداشت مشتي از خاک به کمک دست به راحتي امکانپذير است و مقاومت فشاري خاک در حالت خشک بسيار کم :کمتر از
 0/5کيلوگرم بر سانتيمتر مربع
سله رسي يا نم يک ض يع ف و پراکنده در سطح خاک يا مزرعه ديده ميشود ،ردپا و ا رد تشگنا راشف رث

سخت

کاخ حطس

لباق

     

مشاهده است ،امکان برداشت خاک با دست وجود دارد و مقاومت فشاري خاک در حالت خشک 0/5-1 :کيلوگرم بر س تنا ييي -

م ت ر م رب ع
خيلي سخت

سله رسي يا نم يک نسبت ًاًا سخت در سطح خاک وجود دارد ،ردپا و يا اثر انگشت در سطح خاک تا حدي محسوس است ،امکان
برداشت خاک با دست به سختي امکانپذير است و مقاومت فشاري خاک در حالت خشک  1-2کيلوگرم بر سانتيمترمربع
سله رسي و يا نم يک کام ًالًال سخت در سطح خاک وجود دارد ،ردپا و يا اثر انگش من يقاب کاخ حطس رد ت ييييييييييي مان ناکما ،د   

بسيار سخت

برداشت مشتي از خاک با دست غير ممکن ميباشد ،از مقاومت فشاري در حالت خشک باال :بيش از  2کيل تناس رب مرگو ييييييي -

م ت ر م رب ع

منبع( :طباطبائيزاده ، 1389 ،ص ) 37

با توجه به جدولهاي باال مشخصههاي مربوط به هر يک از کاربريها در هر واحد کاری ارزشدهي شدند .از جمع
ارزش شاخصها بر اساس کاربري آنها و بر پايه جدول  5کالسهاي شدت بيابانزا يي برای هر واحد ک را ییی ب روآر دده
شد (جداول  6تا .)9
جدول  -5طبقهبندي کالسهاي بيابانزا يي در مدل MICD
کالس

دامنه اعداد

آرام (پنهان)

0-5/6

I

کم

5/6-11/2

II

متوسط

11/2- 16 /8

III

زياد

16 /8- 22 /4

IV

22 /4- 28

V

شديد (اوج)

عالمت

منبع( :حسيني و همکاران ، 1389 ،ص )471

نتایج
پس از تعیین مرز منطقه ،نقشههای پایه مورد نیاز تهیه گردید .سپس ب آ تسدب جیاتن هیاپ ر م شچ ریسفت زا هد می

     

واحدهای فتومورفیک تصاویر ماهوارهای و استفاده از نقشههای ذکر شده 83 ،رخساره ژئومورفول )یراکدحاو( یژو
در  4واحد ژئومورفولوژی به شرح جدول  6بدست آمد (شکل  )7که مبنای ارزشدهی و ارزی ابایب یبا نن نننزای ارق ی ر   
گرفت.
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جدول  -6تعیین و جداسازی واحدهای کاری بر اساس چشماندازهای بیابانی و کالس بیابانزایی آنها
مساحت (درصد)

تيپ

کد واحد کاري

واحد بزرگ

واحد

کوههای آه يک بسيار مرتفع با ديواره تند

1/ 97

1

تپههای مارن با فرسايشي خندقي و پوشش مرت يع

0/ 30

2

0/33

3

1/ 79

4

1/83

5

رخساره (واحدکاري)

کوه

تناوبي از سنگ آهک نازک و شيل کرم رنگ

کوهستان

تناوبي از سنگهاي آتشفشاني کاهک

تپه ماهور

سنگ آهک مارني و ماسهای
دش رس ت

      

مخروط افکنه مرتفع و کهن درقدم

فرسايشي
آپانداژ

دشت سر

تهای رودخانهای
آبرف 

0/ 03

10

0/51

11

مخروط افکنه هاي کم ارتفاع جوان پروند

1/ 99

اراضي شور و رسي با پوشش شورپسند ملوند

1/ 03

سيلت و رس

1/ 75

16

سيلت و رس با پوشش کم روداب

0/ 74

17

سيلت و رس با پوشش کم پروند

0/ 59

18

تپههای ماسهای فعال با سيف ،اشکال بارخاني و پيش بارخاني

1/ 16

19

بارخان هاي ناقص تا طولي

0/ 18

02

تپههای کشيده (سيف)

0/ 18

21

سيلک

51/ 54

22

تپههای ماسهای عرضي و تثبيت شده با پوشش کم

6/ 68

23

و

تپههای ماسهای عرضي و تثبيت شده

21 / 90

24

رسوبگذاري

تپههای ماسهای عرضي و تثبيت شده متراکم

0/ 72

25

تپههای ماسهای موازي تثبيت شده

1/ 64

26

پهنههای ماسهای فعال

5/ 08

27

تلماس سسس هه ااا ای

آبرفت رودخانهای صبري

0/ 45

28

گیاهی

اراضي شور با تلماسههای گياهي

2/ 61

29

راضي سيالبي با پوشش شورپسند

0/ 80

30

اراضي سيالبي شمال ارگ با پوشش درختي

0/ 28

31

اراضي سيالبي با پوشش درختي شمس آباد

0/ 34

32

دشت سيالبي کالشور

0/ 59

34

کفههای رسي شور روداب

6/ 76

36

مخروط افکنههاي کشت شده روداب

7/ 21

12

سيلت و رس با اراضي کشت شده

0/ 42

51

اراضي شور و مرطوب با سطوح نرم و پف کرده

1/ 82

33

اراضي سيالبي مسطع و شور

1/ 56

35

سطوح نم يک و پف کرده شمال ارگ

7/ 88

37

پهنههای رسي نم يک با رشته گنبدهاي نم يک

0/ 21

83

      

جنگلي

ارگ

پاليا

کاربري

مخروط افکنه هاي مرتفع کهن جنوبي

1/ 18

9

13

اراضي مرت يع و

اراض دقاف ي       

مخروط افکنه هاي کم ارتفاع جوان پروند

2/ 55

8

41

دش رس ت

کشاورزي

آبرفت رودخانهای جنوبي

0/ 06

7

اينسلبرگ پروند

پوشيده

اراضي           

0/51

6

دشت سر

تپه ماسهای

جلگه رسي

دش رس ت

      

پوشيده
جلگه رسي

پاليا
کوير

منبع :یافتههای تحقیق96 31 ،

ارزيابي وضعيت بيابانزا يي در اراضي با کاربري مرتعي و جنگلي مخروبه
براي ارزيابي بيابانزا يي در اين واحد بزرگ ،از هفت شاخص استفاده شد .براي ارزشدهي به شاخص وزش باده يا
با سرعت بيش از سرعت آستانه ( 6متر بر ثانيه در ارتفاع  10متري) از اطالعات ايستگاه س يط رد راوزبس کيتپوني    
دوره آماري بيست ساله از سال  1367تا  87 31استفاده شد 28 /8 .درصد ( 501روز) از توزيع طبقات سرعت ب رد دا

بررسی وضعیت بیابانزایی منطقه روداب سبزوار69 ...

اين دوره آماري را سرعت باد بيشتر از  6متر بر ثانيه به خود اختصاص ميداد .براي ارزشدهي به س ريا ش خا صصصهاا
بازديد ميداني صورت گرفت و از نقشههاي موجود استفاده شد .نقش بيابانزا يي هر ش لکش رد ار صخا     4مش هدها
ميکنيد.

صهاي بيابانزا يي براي اراضي با کاربري جنگلي و مرتعي
شکل  -4نمودار ستوني ارزش کمي شاخ 
(منبع :نویسندگان) 96 31 ،

ارزيابي وضعيت بيابانزا يي در اراضي بدون کاربري
براي ارزيابي به اين واحد بزرگ از هفت شاخص استفاده شد که در نهايت ارزش کمي هر شاخص در منطق دروم ه   
مطالعه را در شکل  5مشاهده ميکنيد.

صهاي بيابانزا يي براي اراضي بدون کاربري
شکل  -5نمودار ارزش کمي شاخ 
(منبع :نویسندگان) 96 31 ،
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ارزيابي وضعيت بيابانزا يي در اراضي با کاربري کشاورزي
در اين واحد بزرگ نيز ارزش هفت شاخص جمع گرديد و کالس بيابانزا يي براي هر رخساره بدس  دمآ ت (( (((ش لک
. )6

صهاي بيابانزا يي براي اراضي با کاربري کشاورزي
شکل  -6نمودار ارزش کمي شاخ 
(منبع :نویسندگان) 96 31 ،
جدول  -7توزيع فراواني کالسهاي خطر بيابانزا يي مدل ( MICDمنبع :نویسندگان) 1396 ،
كالس خطر MICD

فراواني

درصد فراواني

مساحت (هکتار)

درصد مساحت

کم ()II

7

18 / 42

225 01/ 24

6/ 17

متوسط ()III

51

93/ 47

33502 / 52

02/ 22

زیاد ()IV

41

36 / 84

30 90 01/39

65 / 77

شدید (اوج) ()V

2

5/ 26

2995 1/ 36

7/ 84

001/00

165727 / 06

001/00

جم ع
م رب ع کاي

83
1

يداري
م عن 

7/ 37
*

19 /93

64900 /41

**

**

93/ 16
**

(*) معني دار در سطح  5درصد )**( ،معني دار در سطح  1درصد
منبع :یافتههای تحقیق

منطقه مورد بررسی از نظر وضعیت کنونی بیابانزایی ،در چهار کالس کم تا شدید قرار گرف صرد نيرتشيب هک ؛ت د     
منطقه مورد مطالعه (  65 / 77درصد) در کالس زیادد ( )IVو کمت  دروم هقطنم تحاسم دصرد نير م  هعلاط (((((( ((((((( 6/ 17
درصد) را کالس کم ( )IIتش يک ل ميدهد (جدول  7و شکل .)8

Chi Square

1

بررسی وضعیت بیابانزایی منطقه روداب سبزوار71 ...

شکل  -7نقشه واحدهای کاری منطقه روداب سبزوار
(منبع :نویسندگان) 96 31 ،
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شکل  -8نقشه کالسهای بیابانزایی منطقه روداب سبزوار
(منبع :نویسندگان) 96 31 ،

بررسی وضعیت بیابانزایی منطقه روداب سبزوار73 ...

بحث و نتیجهگیری
با بررسیهایی که در این تحقیق صورت گرفت ،مشخص شد که س دمع مه هه هههای از بیاب یازنا ی هقطنم رد بیرخت و     
مورد بررسی الگوهای کشاورزی غلط و شرایط طبیعی منطقه همچون تداوم وزش باد فرساینده است؛ که این بادهای
با سرعت بیشتر از سرعت آستانه فرسایش ( ،)>6m/sباعث افزایش تخریب خاک ،فرسایش بادی ،ایج نت دا شش شششه یا
خشکی و دمایی شده و بر شدت بیابانزایی و تخریب منطقه افزوده است .پس از تهیه نقشه بیاب یازنا ی دروم هقطنم     ،
مطالعه به چهار کالس تقسیم شد که بیشترین سطح منطقه را کالس زیاد به خود اختصاص داد که با نتايج تحقيق تا
طباطبائيزاده و همکاران ( ) 89 31و حسيني و هم  ناراک ( ( ) 89 31مبن سالک ندوب بلاغ رب ي
همخواني داشت .با توجه به آزمون تفاوت آماري بين کالسهاي خطر بيابانزا يي م لد

وتم س ،ييازنابايب ط        

 MICDب ياک عبرم شور ا ،،،، ،،،

فراواني و درصد فراوانی و مساحت کالسهای خطر بیابانزایی در سطح  1درصد و  5درصد معنیدار شد که ب دروآر
متفاوتي از خطر بيابانزا يي در منطقه را نشان داد .بیشترین ارزش بیابانزایی به «تپههای ماسهاي فعال با سيف ،اش لاک
بارخاني و پيش بارخاني» (کد واحد کاری ) 19 :و «تپههای ماسهای عرضي و تثبيت شده با پوشش کممم» (ک دحاو د   
یت ناو
ت؛ ک نآ تلع ه    را می ی
کاری ) 23 :به ترتیب با ارزش عددی  22 /7و  22 /6و با کالس کیفی زی فرگ قلعت دا تتت تتت
فرسایش بادی و رسوبگذاری پهنههای ماسهای اشاره کردد؛ همچن  شزرا نیرتمک نی ش نک تد

وووو ووووونی بیاب یازنا ی هب    

کفههای رسی حاوی نمک با ارزش عددی  13و کالس کیفی متوسط تعلق گرفت که عل هفک یالاب تمواقم نآ ت     
رسی به فرسایش بادی است و با تحقیقات حسینی و همکاران ( ) 89 31مبنی بر ت ثأ یر کم کفههای رسی در بیاب یازنا ی،
همخوانی داشت .ارزيابي وض يع ت بيابانزا يي در کاربري مرت يع و جنگلي مخروبه نشان داد که ش خا صصصهاای «ت مکار
پوشش گیاهی م ثؤ ر در خاک» و «آثار بادسا يي دگي خاک و ظهور رخسارههاي شلجمي شکل و ياا کلوتتت و ياردانگ گ
گ
در سطح خاک» از عوامل اصلي در بياباني شدن اين منطقه به شمار ميرود .ارز بايب تيعضو يباي ا زن ا رد يي ار يضا     
بدون کاربري ،مهمترین عوامل در تشديد بيابانزا يي منطقه را «وضعیت خاک سطحی» و «آثار انباش هسام( کاخ ت    
بادي) در سطح محدوده مورد نظر» معرفي کرد .در اراضي با کاربری کشاورزي ،مهمترین عوامل بيابانزا يي  ،م تیرید
ن،
ناصحیح بقایای گیاهی و الگوي کشاورزي غلط بهشمار میآمدند .با توجه به نتایج بدس کشداب ثادحا هدمآ ت نننن نننن
ي مان زا يهايگ ياياقب ند
اصالح روشهای ناصحیح کشاورزی ،راهکارهاي زراعي ،آگروفارستي و باق 
مدیریتی مناسب و م ثؤ ر برای کاهش اثرات بیابانزایی در اراضی کشاورزی منطق م بوسحم ه

انرب ممم ممممممههاای

یش دو  ..در اراض اب ی   
ییی ییی

ن ،تقوی شوپ ت ش   
کاربری مرتعی و جنگلی مخروبه نیز با توجه به غالب بودن سرعت باد فرساینده ،احداث بادشکن ن
گیاهی و اقدامات حفاظتی به عنوان برنامههای مدیریتی مناسب پیشنهاد گردید .در مجم لدم نيا عو     ش خا صصصهااي
ته اب ا   
بيابانزا يي را با تأکيد بر فرسايش بادي عنوان ميکند و اراضي فاقد فرسايش طب ه يعي مممچ شد ،اهايالپ نو تتت تتت
ی-
يدهند .در نهای م ت یی یی
وجود قابليت بيابانزا يي و کالس باالي خطر ،سهم کمي از کالس خطر را بخود اختصاص م 
بگ ،یداب یراذ   
توان گفت مدل  MICDبرای ارزیابی خطر بیابانزایی من  تحت قطا ت ف ریثأ ر وسر و یداب شیاس بببببب بببببب
(همچون منطقه روداب سبزوار) بسیار مناسب است.
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منابع
احمدي ،حسن [...و دیگران]( .) 83 31گزارش نها يي طرح تدوين شرح خ اج تامد م و ع

ص¬ها ييي
 نييعت يژولودتم م رايع ه ش و ا اخ صصصصصص صصصصصص

بيابانزا يي در ايران ،دانشکده منابع طب يعي دانشگاه تهران.
اختصاصي ،محمدرضا؛ و سپهر ،عادل ( .) 90 31روشها و مدلهاي ارزيابي و تهيه نقشه بيابانزا يي  .یزد :انتشارات دانشگاه يزد 286 ،ص.
اميدوار ،کمال .و نکونام ،زری ( .) 90 31كاربرد گلباد و گلغبار در تحليل پديدهي گردوخاك و ت ييع ن رژيم فصلي بادهاي هم ب هار اا ااا ايننن
پديده (مطالعهي موردي :شهر سبزوار) ،پژوهشهاي جغرافياي طب يعي  ،شماره  ، 76صص . 85 -401
بيروديان ،نادر ( .) 80 31اصول مديريت مناطق بياباني .گرگان :انتشارات رشد 502 ،ص.
حسینی ،سیدمحمود؛ اختصاصی ،محمدرضا؛ شهریاری ،علیرضا؛ و شفیعی ،حامد ( .) 89 31بررسی وضعیت بالف بایب هوقلاب و لع ا زن ا اب یی

   

تأکید بر معیار فرسایش بادی به روش ( MICDبررسی موردی :منطقه نیاتک سیستان) ،نشریه مرتع و آبخیزداری ،مجله منابع طبیعی
ایران ،دوره  ، 63شماره  ،2صص.561 – 181 :

زهتابيان ،غالمرضا؛ احمدی ،حسن؛ اختصاصی ،محمدرضا؛ و خسروی ،حسن ( .) 82 31واسنجي مدل مدالوس به منظور ارائ لدم كي ه    
منطقهای برآورد شدت بيابان زا يي در منطقه كاشان ،نشريه دانشكده منابع طب يعي  ،جلد  ، 60شماره  ،2صص. 744 - 727 :

زهتابيان ،غالمرضا؛ و رف يعي امام ،عمار ( ESAs .) 82 31روشي جديد براي ارزيابي و تهيه نقشه حساسيت من بايب هب قطا ا زن ا ايب ،يي ب ،نا     
جلد  ،8شماره  ،1صص. 120 - 126 :
شهرياري ،علیرضا؛ حسيني ،سیدمحمود؛ اختصاصي ،محمدرضا؛ و فخيره ،اکبر ( .) 89 31ارزيابي تخريب س يس هقطنم رد نيمزر س اب نات    
تأکيد بر فرسايش بادي ،جغرافيا و توسعه ،شماره  ،02ص. 21 - 36 :

طباطبائیزاده ،منیرالسادات ( .) 89 31مقایسه پتانسیل شدت بیابانزایی به دو روش  IMDPAو  MICDبا تأکید بر معیار فرسایش ب یدا
(مطالعه موردی :دشت فخرآباد مهریز) .پایاننامه کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.
فيضنيا ،سادات؛ گويا ،علینقی؛ احمدي ،حسن؛ و آذرنيوند ،حسین ( .) 80 31بررسي عوامل بيابانزا يي دشت حسينآباد ميششش-مس ،مق ت   
بيابان ،جلد  ،6شماره  ،2صص.2-41 :
محمدقاسمی ،سیلوانا ( .) 85 31بررسی معیارها و شاخصهای بیابانزایی با تکیه ب بایزرا تهج کاخ و بآ ر ی شقن هیهت و  ه ییازنابایب        
(مطالعه موردی :منطقه زابل) .پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی بیابانزدایی .دانشکده منابع طبیعی .دانشگاه تهران.
مشهدي ،ناصر ( .) 86 31مطالعه فرآيندهاي فرسايش بادي بر اساس رخسارههاي ژئومورفولوژي (منطقه برداشت و حمل -مطالعه موردي:
خارتوران) ،رساله براي دريافت درجه دکتري در رشته آبخيزداري ،دانشکده منابع طب يعي دانشگاه تهران 862 ،ص.

هاشمي ،زهره؛ پهلوانروي ،احمد؛ مقدمنيا ،علیرضا؛ جوادي ،محمدرضا؛ و ميري ،عباس ( .) 90 31ارز لعف تيعضو يباي ييييييي
شهاي آبخيزداري ،شماره  ، 91ص. 60 - 79 :
بيابانزا يي منطقه زهک سيستان با تأکيد بر م يع ار فرسايش آبي ،پژوه 
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