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چکیده

امروزه بیابان زایی یکی از مهمترین پدیدههای طبیعی است که خسارات گاها" جبران ناپذیری بر زن یگد

انسانننها ا م ممیگ راذ ددد این

پدیده به صورت تدریجی محیط پیرامون خود را تسخیر کرده و باعث خ جاهم و ندش هنکس زا یلا ر تحت قطانم ت

    

تأثثیر خ دو

خواهد شد .ارزیابی و پایش این پدیده طبیعی از جمله برنامههای اساسی برنامه ریزان منطقهای جهت مقابله با آن میباشد .پایش این
پدیده در ایران که بیش از دو سوم آن در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد و از اکوسیستمهای ش نک ندهههای برخ زا تسا رادرو   

اهمیت قابل توجهی برخوردار است ،به همین دلیل مدل بومی  IMDPAجهت ارزیابی آن ابداع گردید .در این تحقی روظنم هب ق    
ارزیابی شدت بیابان زایی دشت کرمان از مدل  IMDPAبا تاکید بر معیارهای آب و اقلیم استفاده گردید .نت جیا

اد ناشن د کک ک ککککالس

بیابان زایی معیار اقلیم در دوره آماری ده ساله ( )2831-2931تغییر نکرده و در کالس متوس ارق ط ر و دراد  نچمه ین نابایب سالک       
زایی معیارآب متوسط تعیین گردید .ضمنًاًا نتایج نشان داد در معیار آب از مساحت شدت بیابان زایی ک هب و هدش هتساک مک سال    
مساحت کالس بیابان زایی متوسط افزوده شده است و نهایتًاًا مشخص گردید با گذشت زمان شرایط بیابان زایی منطقه وخیمتر ش هد
حتی کالس بیابان زایی شدید نیز در بعضی از مناطق به خصوص در نواحی غرب و جنوب شرقی دشت کرمان مشاهده شده است.

واژگان کلیدی :بیابان زایی ،IMDPA ،آب ،اقلیم ،دشت کرمان
( -1نویسنده مسئول) Fsoleimani2016@gmail.com
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مقدمه
یباشد به عبارتی دیگر کاهش پتانس دیلوت لی   
شهای قرن  21در دنیا مطرح م 
امروزه بیابان زایی یکی از مهمترین چال 
را در اکوسیستمهای مناطق خشک و نیمه خشک و مناطق مرطوب را بر اثر فعالیتهای انسانی و تغییرات اقلیم ار ی
بیابان زایی تعریف میکنند این پدیده به صورت خزنده محیط پیرامون خود را درگیر کرده و آث  یراب نایز را را رد   
دراز مدت بر اکوسیستمهای طبیعی وارد میکند .بر اساس تعریف ،بیابانزایی شامل فرآیندهایی است که ه هدیئاز م   
عوامل طبیعی بوده و هم به عملکرد نادرست انسان بر میگردد ،بطوری که این فرآیندها ممکن است بصورت تکی و
یتوانند باعث افزایش تخریب شوند (.)Javadi, 2004
یا ترکیبی م 
 ،)2008( Nateghiدر مطالعهای با مدل  ،IMDPAبا تاکید بر معیارهای آب ،زمین و پوشش گیاهی به بررسی ش تد
بیابانزایی دشت سگزی پرداخته شد .نتایج نشان داد معیار آب با متوسط وزنی  3/71در ک ابایب سال نن نننزای یلیخ ی   
شدید طبقهبندی میشود.

 ،)2009( Esfandiariدر مطالعهای در منطقه خشک فارس با استفاده از معیار آب زیرزمینی به بررسی شدت بیاباننن-
زایی با استفاده از مدل  IMDPAپرداخته شد .در این مدل از چهار شاخص هدایت الکتریکی ،نسبت ج بذ
افت سالیانه سفره و سیستمهای آبیاری استفاده شد .در پایان ،پس از آمادهسازی شاخصها در مح طی

،میدس   

 GISمی نیگنا

هندسی به دست آمده نقشه شدت بیابانزایی به دست آمد .نتایج نشان داد حدود  1درصد از سطح اراضی در کالس

ی-
کم 28 ،درصد در کالس شدید و  17درصد در کالس متوسط قرار دارد .سیستمهای آبیاری نقش مهمی در بیاب نا ی ی
شدن این اراضی دارند.

 (2008)Dolatshahiبه منظور تهيه نقشه بيابانزا يي با معيار خاك براساس مدل  IMDPAدر جنوب گرمسار ،با بدست
صهاای م رثؤ  ECو عمققق
آوردن ارزش عددي  1/6منطقه را در كالس بيابانزا يي متوسط قرار داد و از مهمترین شاخ 
خاك عنوان گرديد.
 ،)2007( Abdiجهت ارزیابی کمی وضعیت و شدت بیابانزایی در منطقه ابوزید از مدل  IMDPAاستفاده نمود و از
بین معیارهای موجود در این مدل دو معیار آب زیرزمینی و خاک را به عنوان معیارهای کلی ابایب ید نن نننزای رظن رد ی   
گرفت.
ت
زهتابیان و همکاران  388 1به بررسی تع يي ن شدت بيابانزا يي در منطقه کاشان با اس دافت ه ه از مدللل  IMDPAپرداخت ت
ب من با ع ع
ع
نتایج نشان داد که عوامل مح يطي و انساني با هم با ارزش متفاوت در شدت بيابانزا يي تأثیر داشتههه و تخريب ب
آب ،فرسايش (آبي و بادي) ،تخريب پوشش گياهي و شور شدن اراضي از پيامدهاي اصلی پ بيابانزاي ييي در منطقه
بوده است.
ذولفقاری و همکاران  0931به بررسی و ضعیت بیابان زایی در منطقه سیستان پرداخت و چهاررر معی ییاراقلیم ،پوشششش
گیاهی ،فرسایش بادی و خاک را بهعنوان مهمترین عوامل مؤثر در بیابانزایی منطقه در نظر گرفت .نتاایج حاصللل از
این ارزیابی نشان داد که فرسایش بادی با ارزش عددی  1/ 67بیشترین تأثیر و معیار خاک با امتیاز  1/ 34کمترین تأثیر
را در بیابانزایی منطقه دارد.
مسعودی و همکاران ( )4931به ارزیابی بیابانزایی بر اساس دو معیار آب و اقلیم (مطالع ععۀ مورد دی :دش )ناشاک ت   
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پرداختند .بر طبق نتایج بهدستآمده از ارزش عددی معیارها و شاخصهای مو خاش هس ،هعلاطم در ِصِص فا 

ت بآ   

زیرزمینی ،هدایت الکتریکی آب و شاخص خشکی ترانسو بهترتیب ب دع شزرا ا دددددی  3/ 04 ،3/ 82و  3/10بیشترررین
تأثیر را دارا بودند.
ی منطق  ه اابوغووویر
حیدرزاده و همکاران ( )4931به ارزیابی میزان تأثیر معیارهای اقل للیم و آب در ش  تد ببیابانننزایی ی
دهلران با استفاده از مدل  IMDPAپرداختند.
 Salvatiو همکاران در سال  0102به ارزیابی سیستم هشدار اولیه میزان تخریب اراضی ( )LDبه بیابانننزای طسوت ی   
تغییرات پایش در طی یک دوره طوالنی مدت (  )0 96 1- 2008در ایتالیا پرداختند.
 (2010) Dutta and Kunduبا استفاده از روشهای نوین خطر بیابان زای روچ هزوح ی و را رد یسررب ناتسودنه      
نمودند و نتایج حاکی از افزایش شدت بیابان زایی در منطقه دارد.
رضایی پور و همکاران ( )4931با استفاده از مدل  IMDPAبه ارزی بایب تدش یبا ا زی ،ردغاب هقطنم رد ییاز ن د دددددد دددددددد
سهای متوسط تا شدید ق رار
یدهد قسمت اعظم منطقه از نظر بیابان زایی در کال 
پرداخته شده است که نتایج نشان م 
دارد.
هاشمی و همکاران ( )3931با استفاده از مدل  IMDPAبه ارزیابی پتانسیل بیابان زایی در دشت سیستان منطقه زهک
پرداختند که نتایج نشان داد  63/4درصد از منطقه در طبقه بیابان زایی متوسط و  36/6درصد منطقه در طبق یدش ه د   
قرار دارد و معیار اقلیم با ارزش عددی  3/ 88مؤثرترین عامل در شدت بیابان زایی منطقه دارد.
یباشددد و این
یکی از مهمترین چالشهای مبارزه با بیابان زایی مشخص نبودن روند بیاب یاز نا ی هقطنم ره رد       م مم 
موضوع به عنوان بخش مبهم این تحقیق مطرح بوده است ضمنًاًا جه هبا نیا عفر ت ا زا م

   پارامترهاای آب و اقل می

استفاده شد .زیرا بر اساس تحقیقات انجام شده (اطلس بیابان زایی ایران) مش بآ رتماراپ دیدرگ صخ زا

نیرتمهم     

یهاای صو و هتفرگ تر
معیارهای بیابان زایی در ایران شناخته شده است و همچنین با توج هب ه    بررس سس 

صیخشت    

کارشناسی (از محاسن مدل  )IMDPAمعیار اقلیم نیز در این مطالعه جهت تعیین روند بیابان زایی انتخاب گردید.
هدف از انجام اين تحقيق بررسی روند شدت بیابان زایی در دورهای ده سال  1382الی  2931براساس مدللل ايراني
 IMDPAو ترسیم نقشه ارزش عددی هر معیار و سپس تلفیق نقشه معیارها برای تعیین وضعیت بیابانننزای هقطنم ی   
است.
شها
مواد و رو 
معرفی منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد بررسی محدوده مطالعاتی دشت کرمان واقع در استان کرمان بخشی از حوزه آبخیز کویر درانجیر میباشد
یباش .د
که خود بخشی از حوزه آبخیز مرکزی ایران است .این محدوده تقریبًاًا در جنوب غرب دشت لو م عقاو ت ییی ییی
وسعت دشت کرمان  2030کیلومتر مربع میباشد .دشت کرمان بین طولهای جغرافیایی  56درجه و  20دقیق و ه

56

ثانیه الی  57درجه و  20دقیقه و  50ثانیه شرقی و عرض  30درجه و  0دقیقه و  23ثانیه تا  30درجه و  27دقیقه و 5
ثانیه شمالی واقع میباشد .موقعیت دشت کرمان در کشور و استان کرمان در شکل  1ارائه شده است.
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شکل  :1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

م د ل IMDPA

برای ارزیابی روند بیابانزایی دشت کرمان از مدل بیابانزایی  IMDPAاستفاده گردید و شدت بیابانزایی برای ساللل-
های  1382و  2931محاسبه گردید .جهت بررسی روند بیابان زایی از بین معیارهای مدل  IMDPAمعیار آب و اقلیم
زا یفاک

انتخاب گردید زیرا که این معیارها با داشتن اطالعات و آم و بسانم را

تیعضو یبایزرا ناکما هتشذگ

      

بیابانزای را با دقت باالتری ارائه میدهند .زهتابیان و همکاران ( )2931در طرح اطلس بیابان زایی بیان کردن رایعم د   
آب یکی از مهمترین معیارهای بیابان زایی در ایران میباشد و نظر به اینکه دشت کرم  کشخ هقطنم رد نا و همین      
خشک قرار دارد معیار آب و به دنبال آن معیار اقلیم تأثیر زی  رب یدا ر بایب یو ا هقطنم ییاز ن       م ممیگ راذ دد در م لد
 IMDPAبه هر شاخص بر اساس تأثیر آن در بیابانزایی با توجه به شرایط منطقه ،مطالعات میدانی و نظر کارش ،سان
وزنی بین  1تا  4داده شد ،یک نقشه تهیه گردید .در این روش هر معیار از میانگین هندسی شاخصهای خو قبط د   
یآید:
رابطه ( )1بدست م 
()1

1⁄
𝑛

𝑟𝑒𝑦𝑎𝐿( … )𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 − 𝑥 = [(𝐿𝑎𝑦𝑒𝑟 − 1). (𝐿𝑎𝑦𝑒𝑟 − 2

])𝑛 −

𝑥  :𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 −معیار مورد نظر :Layer ،شاخصهای هر معیار :N ،تعداد شاخصهای هر معیار

نقشه نهایی که نشان دهنده وضعیت بیابانزایی در منطقه میباشد از میانیگن هندسی معیارهای مذکور بدست آمد که
مطابق جدول ( )1در چهار کالس طبقهبندی شد.
جدول  1توزیع فراوانی کالسهای شدت وضعیت فعلی بیابانزایی (زهتابیان و همکاران) 93 31 ،
طبقهبندی کیفی شدت بیابانزایی

عالمت

دامنه ارزش عددی

ناچیز و کم

1

0-1/5

متوسط

2

1/ 51 -2/5

شدید

3

2/ 51 -3/5

بسیار شدید

4

3/ 51 -4
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معیار اقلیم
جهت ارزیابی معیار اقلیم از شاخصهای بارش ساالنه ،شاخص خشکسالی و شاخص استمرار خشکس لدم رد یلا   
یشود در این مطالعه جهت ارزیابی دقیقتر معیار از هر سه شاخص فوق استفاده گردیده است.
 IMDPAاستفاده م 

الف :شاخص بارش ساالنه
از آمار بارش ایستگاه کرمان برای برآورد شاخص بارش ساالنه استفاده گردید .طبقهبندی کالسه ابایب یا نن نننزای زا ی
منظر شاخص میزان بارش سالیانه در جدول آورده شده است .در شکل  2موقعی کیتپونیس هاگتسیا ییایفارغج ت     
کرمان نسبت به منطقه مورد مطالعه نشان داده شده است.

شکل  -2موقعیت ایستگاه سینوپتیک کرمان نسبت به منطقه مورد مطالعه

ب :شاخص خشکسالی SPI

صه یا
در این تحقیق ،با توجه به مطالعات صورت گرفته توسط افراد دیگر و س رد هک یقیقحت هقبا خاش هنیمز صصصصص صصصصص
خشکسالی وجود دارد از شاخص بارش استاندارد ش  هد ( ( )SPIاس م نیدب .دش هدافت ن ی هک روظ ک ینالوط هرود        
بارندگی در نظر گرفته شده و تعداد سالهای خشک متوالی  3 ،2و … nس لا ههه آن تعی پس ،دیدرگ نی س رب 

ساسا      

دادههای جدول ،وزن عامل خشکسالی در پدیده بیابانزایی تعیین شد .خشکسالی که بیشتر از هفت سال متو خر یلا
دهد ،مخربترین علل اقلیمی از نظر بیابانزایی محسوب میگردد .شاخص بارش استاندارد شاخص رب هک تسا ی    
یشو هطبار( د     .)2همچن ادخر نی د طیارش     
اساس احتمال بارش برای مقیاسهای زمانی متفاوت ب م هدرب راک ه یییی یییی
خشکسالی را قبل از وقوع پیشبینی میکند و به تخمین ش مک یلاسکشخ تد ک م 

یکن هرود شور نیا قبط .د    
یییی یییی

ییابد
خشکسالی هنگامی اتفاق میافتد که  SPIبه طور مستمر منفی و به مقدار  -1یا کمتر برسد ،و هنگامی پایان می ی
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که  SPIمثبت گردد و مقادیر تجمعی  SPIنیز ،بزرگی و شدت دوره خشکسالی را نشان دهد .طبقهبندی مق ریدا
در جدول ( )2آمده است.

𝑖𝑃 𝑃𝑖𝑘 −
𝑖𝛿

رابطه ()2

SPI

=𝐼

یمت ،ر
در معادله فوق SPI :بارش استاندارد شده Pik ،مقادیر بارش در ایستگاه  iدر  kامین سال مش لیم هب هدها ی یی ییی

Pi

یباشد .دامنه
میانگین بارش بلند مدت ایستگاه  iبه میلیمتر و 𝑖𝛿 انحراف معیار دادههای بارش بلند مدت ایستگاه  iم 

طبقههای شدت برای تعیین ترسالیها و خشکسالیها بر اساس نمایهی  SPIدر جدول ذیل آمده است.
جدول  2مقیاس طبقهبندی دورههای مرطوب ،نرمال و خشک بر اساس روش SPI
کالس
ترسالی استثنایی
ترسالی بسیار شدید
ترسالی شدید

Class

SPI values

Special Wet

>2

Extremely Wet

2 -1/6

Severely Wet

1/6 -1/3

Medium Wet

ترسالی متوسط

0/8 -1/3

Small Wet

ترسالی خفیف

0/5 – 0/8

Normal

نرمال

-0/5 – 0/5

Small Drought

خشکسالی خفیف

0-/5 – 0-/8

Medium Drought

خشکسالی متوسط

-0/8 –-1/3

Severely Drought

خشکسالی شدید
خشکسالی بسیار شدید
خشکسالی استثنایی

-1/6 – -1/3

Extremely Drought

-2 –-1/6

Special Drought

> -2

منبع :یافتههای پژوهش

ج :شاخص استمرار خشکسالی
در معیار فعلی بیابانزایی ،پارامتری که برای تداوم خشکسالیها انتخاب شده است وقوع خشکسالیه یا ی ادت اب  وم   
یک ،دو ،سه و  ...تا هشت سال است .برای ارزیابی چنین خشکسالیهایی نیاز به سریه تدم ینالوط یرامآ یا     
بارندگی داریم .اگر سری کوتاه باشد ممکن است هرگز یک دوره خشکسالی  6یا هشت ساله قابل رویت نباش رد .د
یشوند.
صورتیکه اگر دوره اقلیمی مث ًالًال صد سال باشد این دورهها نیز ظاهر م 
جدول - 3تعیین امتیازهای شاخصهای معیار اقلیم در روش ( IMDPAزهتابیان و همکاران) 93 31 ،
متوسط

ش صخا         

کالس

کم

ارزیابی

امتیاز

کمتر از 1/5

1/ 51 -2/ 50

بارش سالیانه (میلیمتر)

بیشتر از 280

051- 280

شدید

بسیار شدید

2/ 51 -3/5

3/ 51 -4

75 -051

> 75

شاخص خشکی SPI

بیشتر از 4

4

3،2

1

استمرار خشکسالی

کمتر از  4سال

 5ت ا  6س ال

 6ت ا  7س ال

بیشتر از  7سال

منبع :یافتههای پژوهش

معیار آب زیرزمینی
جدول ( )4شاخصهایی را که جهت ارزیابی وض بایب یلعف تیع ا ننن ننننزای بآ رایعم دروم رد ،ی رد

ختنا هقطنم اب     

گردیدهاند ،نشان میدهد.
الف :افت سفره
تغییرات سطح آبهای زیرزمینی هر سفره بستگی به مقدار آبهای ورودی یا خروجی به سفره دارد .عوام هیذغت ل   
کننده باعث باال رفتن سطح و عوامل تخلیه کننده باعث افت سطح آب زیرزمینی میگردد .در آبهای زیرزمینی این
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دو عامل در تمام مدت با مقادیر مختلف به کار تخلیه و یا تغذیه خود ادامه میدهند و تغییرات س بآ حط

ینیمزریز   

با هر یک از این دو عامل رابطه مستقیم دارد ،لذا افزایش هر کدام باعث ایجاد تغییر در همین راستا میگردد .با توجه
به اطالعات موجود اقدام به مطالعات افت سفره گردید.
ب :کیفیت آب زیرزمینی ( ECو )SAR
  

کیفیت آب نتیجه ترکیب و غلظت امالح موجود در آن است .جهت بررسی وض ود نامرک تشد بآ تیفیک تیع
شاخص  ECو  SARانتخاب گردید .به منظور شناخت وضعیت کیفی آب در من بآ هرفس فلتخم قطا ریز ز زز ززززمینی
دشت کرمان نتایج آنالیز شیمیایی  66چاه مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
جدول  4تعیین امتیاز شاخصهای معیار آب در مدل (IMDPAزهتابیان و همکاران) 93 31 ،
شاخص ارزیابی

کالس

کم

امتیاز

افت سطح ایستابی آب زیرزمینی ()cm

متوسط

1-1/ 50

1/ 51 -2/ 50

> 20

20 - 30

)µmhos/cm( EC

> 750

)µmhos/cm( SAR

> 15

750 -0522
15 - 26

شدید

بسیار شدید

2/ 51 -3/5

3/ 51 -4

30 - 50

< 50

0522- 5000

< 5000

26 - 32

< 32
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یگ در د رد و 
در نهایت سعی میگردد تا نقشههای حاصل از بیابانزایی در دورههای  1382و  2931با هم مقایس م ه یی یی
بحث و نتیجهگیری دالیل آن بیان میگردد.
نتایج
الف :معیار اقلیم دوره 82 31- 92 31
با توجه به شکلهای  3و  4نتایج نشان میدهد که متوسط بارندگی در طی دوره ده ساله دوره آماری س یاهلا

1382

  2931کاهش چشمگیری داشته است بیشترین کاهش بارش متعلق به منطقه جنوب شرقی و شمممال ش تشد یقر   کرمان میباشد که حدود  50درصد کاهش بارش اتفاق افتاده است .همچنین نتایج نشان میدهد که با توج ریداقم ه   
بارش و محاسبه شاخص خشکسالی  SPIکالس شدت بیابان زایی از حالت متوسط به شدید تغییر پیدا کرده است و
لهای  5و  .)6همچنین نتایج نش نا
این حالت بیشتر در قسمتهای شمال شرقی دشت کرمان اتفاق افتاده است (شک 
میدهد که استمرار خشکسالی که همان میزان ماندگاری ماههای خشک و تداوم خشکسالی را نشان میدهد در طی
دوره آماری  1382 -2931شدیدتر شده به عبارتی هر چه خشکسالی در سالهای گذشته اتفاق افتاده اس موادت زا ت
کمتری برخوردار بوده و مدت زمان بین شروع و پایان خشکسالی کمتر بوده است (شکلهاای  7و  .)8در ادام اب ه   
استفاده از رابطه ( )1و محاسبه میانگین هندسی شاخصها و همچنین تلفیق آنها در مح طی

 GISنقش میلقا رایعم ه    

برای دوره آماری  1382 -2931استخراج گردید که نتایج نشان داد که کال یاز نابایب س ی زایتما هب هجوت اب میلقا رایعم    
لهای  9و .)01
صها متوسط محاسبه گردید (شک 
شاخ 
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شکل  -3نقشه شاخص بارش ساالنه دشت کرمان سال 82 31

شکل  - 4نقشه شاخص بارش ساالنه دشت کرمان سال 92 31

شکل  -5نقشه وضعیت بیابان زایی شاخص خشکسالی  SPIبرای سال 82 31
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شکل  -6نقشه وضعیت بیابان زایی شاخص خشکسالی  SPIبرای سال 92 31

شکل  -7نقشه وضعیت بیابان زایی شاخص تداوم خشکسالی در سال 82 31

شکل  -8نقشه وضعیت بیابان زایی شاخص تداوم خشکسالی در سال 92 31

 34فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هشتم ،شماره سوم ،تابستان 7931

شکل  -9نقشه وضعیت بیابان زایی معیار اقلیم در سال 82 31

شکل  -01نقشه وضعیت بیابان زایی معیار اقلیم در سال 92 31

معیار آب زیر زمینی
شاخص هدایت الکتریکی
بااستفاده منابع آماری چاههای بهر برداری و پیزومتر مقادیر  Ecآب محاسبه گردید و با استفاده از جدول  4امتی نآ زا
محاسبه شده و در محیط  GISنقشه مربوط به سالهای  1382و  2931ترسیم گردید (شکلهای  11و  .) 12همچنین
با توجه به اطالعات برداشت شده و از چاههای بهره برداری و پیزومتر در مورد پارامتر  SARو همچنین با استفاده از
لهاای  13و  .) 14در
جدول و همچنین با استفاده از جدول  4امتیاز آن محاسبه گردید و نقشه آن ترس  دش می (( (((شکل ل
ادامه با اطالعات سطح آب چاههای پیزومتر و بهره برداری میزان افت س بآ حط

یدرگ صخشم د و اب  زا هدفتسا      

جدول  4امتیاز آن استخراج شد و نهایتًاًا" در محیط  GISنقشه مربوطه استخراج گردید (شکلها  15و  ) 16و در آخر
با استفاده از رابطه ( )1با استفاده از میانگین هندسی شاخصها امتیاز مربوط به پارامتر آب تعیین گردید و نقشههاای
لهای  71و .)81
آن در محیط  GISبرای دوره  1382 -2931ترسیم گردید (شک 
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-

شکل  -11نقشه شدت بیابان زایی شاخص  Ecدشت کرمان برای سال 82 31

شکل  - 12نقشه شدت بیابان زایی شاخص  Ecدشت کرمان برای سال 92 31

شکل  -31نقشه  SARدشت کرمان برای سال 82 31
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شکل  - 14نقشه  SARدشت کرمان برای سال 92 31

شکل  - 15نقشه شاخص افت آب زیر زمینی برای سال 82 31

شکل  - 16نقشه شاخص افت آب زیر زمینی برای سال 92 31
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شکل - 17نقشه شدت بیابان زایی معیار آب زیر زمینی 82 31

شکل  - 18نقشه شدت بیابان زایی معیار آب زیر زمینی 92 31

شدت بیابان زایی
با محاسبه امتیاز هر معیار و با استفاده از میانگین هندسی معیارهای آب و اقلیم و تعیین کالس بیابان زایی منطق اب ه   
استفاده از جدول  1نقشه نهایی که همان شدت بیابان زایی منطقه در سالهای  1382و  2931میباشد در محیط GIS

لهای  19و  ) 20نشان داده شده است.
ترسیم گردید و در (شک 

شکل  - 19نقشه شدت بیابان زایی سال  82 31دشت کرمان با استفاده از معیارهای آب و اقلیم
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شکل  - 20نقشه شدت بیابان زایی سال  92 31دشت کرمان با استفاده از معیارهای آب و اقلیم

بحث و نتیجه گیری
نتایج این مدل نشان میدهد که مدل  IMDPAبه عنوان تنها مدل بومی ایران جهت بررسی شدت بیاب یاز نا ی لدم     
مناسبی بوده و با توجه به اینکه این مدل از  9معیار تشکیل شده اما بر اساس اهمیت معیارها در منطقه مورد مطالعه
ی آب و
با استفاده از نظر کارشناس میتوان تعدادی از آنها را حذف نمود در این مطالعه با توجه ب هکنیا ه    معیارهای ی
اقلیم از اهمیت خاصی در منطقه برخوردار بودند انتخاب گردیدند روند تغییرات معیار اقلیم در دوره ده ساله از سال
 1382الی  2931نشان میدهد که در مدل  IMDPAدر یک بازه ده ساله در معیار اقلیم که نیاز به بررسی دورههاای
طوالنیتری میباشد دوره آماری کوتاهی است به همین دلیل و با توجه به امتیازات شاخصها معیار فوق در ک سال
بیابان زایی متوسط قرار دارد .اما در نقشه شدت بیابان زایی بر اساس معی بآ را

نیمز ریز ی رد 

   سالللهاای  1382و

 2931مشخص گردید که شرایط بیابان زایی حادتر شده و کالس شدت بیابان زایی کم به متوسط تبدیل ش تسا هد   
و پهنه وسیعی از منطقه در کالس بیابان زایی متوسط ق دراد رار ض نم ًاًاًاًا در آخررر از تلفی هشقن ق    معیارهاا و می نیگنا
هندسی آنها نقشه شدت بیابان زایی مربوط به هر سال تهیه گردید که نتایج نشان داد بخشی از منطقه از کالس بیابان
زایی متوسط خارج شده و به سمت کالس شدید سوق پیدا کرده که این من برغ و یقرش بونج رد رتشیب قطا

   

متمرکز میباشد و منطقه مرکز دشت کرمان بیشتر در کالس شدت بیابان زایی متوسط قرار دارد .از نتایج حاصل شده
یتواند به عنوان بحرانی که نیازمند
در این مطالعه میتوان جهت مدیریت منابع آب و همچنین شناسایی مناطقی که م 
مدیریت منابع هستند استفاده نمود مث ًالًال مناطق جنوب شرقی و غرب دشت کرمان که در ک دیدش ییاز نابایب سال     
قرار دارند نیازمند توجه مسئوالن و برنامه ریزان میباشند .همچنین میزان آفت آب از ماکزیمم  4/5متر افت در س لا
 1382تا تقریبًاًا  01متر در سال  2931تغییر کرده است که نشان از وضعیت بحرانی منابع آب زیر زمینی منطقه دارد و
برداشت بی رویه از این منابع میتواند باعث تخریب اراضی و پیشرفت بیابان زایی در منطقه گردد .در هم اتسار نی   
ولی و همکاران ( )4931با استفاده از معیارهای آب و اقلیم به مطالعه وضعیت بیابان زای بادور تشد هقطنم رد ی   
سبزوار پرداختهاند و همچنین حیدری و همکاران ( )2931به مطالعه بیابان زایی منطقه امین آباد میبد ی سا رب دز اس    
دو معیار اقلیم و خاک پرداختهاند .شاکریان و همکاران ( )0931به بررسی وضعیت بیابانزایی منطقه جرقوییه اص ناهف
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بر اساس معیارهای آب و خاک پرداختند که نتایج نشان داد که معیار خاک در کالس متوسط بیاب یازنا ی رایعم و     آب
با کالس با شدت کم بیابانزایی قرار دارد .اسفندیاری و همکاران (  ) 1389در تحقیق ايب تيعضو هب ی با نننن نننننزا رب ،يي   
 IMDPAدر منطقه آباده طشك فارس پرداختند و نتایج نشان داد كه  47درصد از كل مساحت منطقه در

اساس مدل
كالس بيابانزا يي كم 43 ،درصد در كالس متوسط و  01درصد از مساحت منطقه دركالس ش ابايب ديد نن نننزا ارق يي ر   
دارد .در آخر پیشنهاد میگردد به منظور جلوگیری از پیشرفت بیابان زایی در منطق ریدم ه ی آ عبانم هنیهب ت ب ریز 

    

زمینی در اولویت سیاست گذاریها مسئوالن منطقه قرار گیرد با توجه به اینکه قسمت اعظم برداشت آب منطق هب ه   
مصرف کشاورزی و باغداری میرسد میتوان با توسعه سیستمهای نوین آبیاری به خصوص سیستمهای تحت فشار
از هدر رفت آب جلوگیری کرده و بهره وری آب را باال برد.
منابع
حیدر زاده ،زاهده ،.کریمی ،حاجی ،.آرامی ،سید عبد الحسین ،.آزادنیا ،فرزاد ،5931 ،بررسی تأثیر عوامل آب و اقلیم بر بایب تدش  ان    
زایی منطقه ابوغویر دهلران با استفاده از مدل  ،IMDPAمجله جغرافیا و مطالعات محیطی.011- 97 :) 20 ( 5 ،
حیدری ،اسماعیل .آذره ،علی .خسروی ،حسن .رفیع شریف آباد ،جواد .31 92 .ارزیابی شدت بیابان زایی ب زا هدافتسا ا    معیارهاییی
اقلیم و خاک مطالعه موردی (میبد یزد) .پژوهشهای آبخیزداری.)021-111( 101 .
رضایی پور ،عبد الحسین ،.بهرامی ،حسین ،.رفیع شریف آباد ،جواد ،.خسروی ،حسن ،4931 ،.ارزیابی شدت بیابان زایی ب زا هدافتسا ا   
مدل  IMDPAمطالعه موردی منطقه باغدر یزد ،مجله مطالعات جغرافیایی مناطق خشک ،) 19 (5 ،ص 42 - 54
صها) ،انتش هاگشناد تارا   
زهتابیان ،غالمرضا .خسروی ،حسن .مسعودی ،ریحان .ه  .3931مدلهای ارزیابی بیابان زایی (معیارها و شاخ 
تهران
زهتابيان ،غالمرضا .حسن ،خسروي .مرضیه ،قدسی ، 388 1 .تعیین شدت بیابان زایی در منطقه کاشان ب لدم زا هدافتسا ا     ،IMDPA
مجله علمی و پژوهشی بيابان ،خرداد  ، 388 1ویژه نامه روز جهانی مقابله با بیابانزدایی.
فرهاد ذوالفقاری ،علیرضا شهریاری ،اکبر فخیره ،علیرضا راشکی ،سهیال نوری ،حسن خسروی .0931 .ارزیابی شدت بیابانزای تشد ی   
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