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چکیده
بیابانزایي خطری جدی برای بسیاری از کشورهای جهان و بهویژه کشورهای درحالتوسعه مانند ایران است .مناسبترین روش
برای تعیین شدت خطر بیابانزایي ،استفاده از مدلهای تجربي است .این پژوهش با هدف ارزیابي شدت خطر و ریسک بیابانزایي در
منطقۀ بیاباني دشت سگزی اصفهان انجام شد .نتایج نشان داد ،شدت خطر بیابانزایي منطقه براساس مدل مدالوس در سه کالس
خیليکم ( ،)5.6زیاد ( )08.89و خیليزیاد ( )79.07قرار گرفت .معیارهای اقلیم ( امتیاز  ،)839فرسایش بادی (امتیاز  )876و عامل
مدیریت و سیاستگذاری (امتیاز  )870بیشترین تأثیر را در شدت بیابانزایي منطقه داشتهاند .ریسک بیابانزایي منطقه نیز با استفاده
از نقشۀ شدت ،ارزیابي و آسیبپذیری عناصر در معرض خطر تهیه شد .نتایج ارزیابي ریسک محاسبه و در پنج کالس خیليکم ،کم،
متوسط ،زیاد و خیليزیاد طبقهبندی شد؛ بهطوری که کالسهای زیاد و خیليزیاد 41 ،درصد منطقه را به خود اختصاص دادهاند و
بیشترین کالس مربوط به ریسک بیابانزایي خیليکم با  93درصد مساحت است .براساس نتایج بهدستآمده از ریسک ،واقعیت زمیني
و نظرات کارشناسي برنامۀ مدیریتي مناسب پیشنهاد و ارائه شد .در شرایط بحراني و بر مبنای ارزشهای ریسک خیليزیاد ،برنامهها و
اقدامات کنترلي مانند مدیریت صحیح و استفاده از روش های آبیاری نوین و گیاهان زراعي مقاوم به شوری و احداث بادشکن و
جلوگیری از خطر بیابانزایي ،قابلاجراست.
واژههای کلیدی :بیابانزایي ،مدل مدالوس ،ریسک ،مدیریت ،اصفهان.
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ژئولوژیکی و هیدرولوژیکی است که براي تخمین

مقدمه
بیابانزایی را تخریب اراضی در مناطق خشک،
نیمهخشک و نیمهمرطوب -خشک تعریف کردهاند که
بهوسیلۀ عوامل گوناگونی ازجمله تغییرات اقلیمی و
فعالیتهاي انسانی رخ میدهد (فیضنیا و همکاران،
 .)1 :1881درحال حاضر بیابانزایی معضلی گریبانگیر
براي بسیاري از کشورهاي جهان ازجمله کشورهاي
درحالتوسعه است (احمدي .)11 :1888 ،دفتر
بیابانزدایی ایران  11استان ایران را بهعنوان «مناطق
بیابانیشده» تعریف کردهاست که حدود  11درصد کل
جمعیتکشور را شاملمیشود؛ بهطوريکه این مناطق
بیابانیشده اغلب با ویژگیهاي اراضی خشک مشخص
شدهاند )(Dragovich & Amiraslani, 2011: 4
بیش از  46/5درصد از مساحت کشور با بارندگی
کمتر از  151میلیمتر تحتتأثیر شرایط اقلیمی
فراخشک و خشک است (اختصاصی. )181 :1881 ،
امروزه ثابت شدهاست که اثرات بیابانزایی ممکن است
به وسعت کرۀ زمین باشد؛ پس مرزهاي جغرافیایی در
مسائل مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست تنها
خطوطی فرضی بر روي نقشۀ جغرافیایی هستند و
نمیتوانند از گسترش این معضل جلوگیري کنند
(جعفري و همکاران .)816 :1888 ،مطابق با بررسیهاي
صورتگرفته توسط  ،1IFADبیابانزایی  61درصد از
کل اراضی زمین را تهدید کرده و ساالنه  11میلیون
هکتار از اراضی را زیر تأثیر مستقیم خود قرار میدهد.
این پدیده ساالنه  61میلیارد دالر به اقتصاد جهانی
زیان رساندهاست و حدود دو میلیارد نفر از مردم
جهان با این پدیده روبهرو بودهاند و ساالنه موجب
مهاجرت پنج میلیون نفر از شهرها و روستاها میشود
(حسینی و همکاران .)111:1881 ،ارزیابی خطر اراضی
شامل تجزیهوتحلیل جنبههاي فیزیکی پدیدهها ازطریق
جمعآوري پیشینۀ تاریخی و شرح اطالعات توپوگرافی،
)1-Iranian Classification of Desertification(ICD

احتماالت زمانی و مکانی رخداد و بزرگی واقعههاي
پرخطر فراهم میشود (مدیریت محیط زیست سازمان
ملل .)1116 ،براي ارزیابی و تهیۀ نقشۀ بیابانزایی،
تحقیقات متعددي در کشورهاي مختلف صورت گرفته
که به ارائۀ مدلهاي منطقهاي منجر شدهاست.
از مهمترین آنها میتوان به روش فائو یونیپ
( ،)1186روش آکادمی علوم ترکمنستان (بابایف
،)1185

روش
روش

1

ICD

(اختصاصی و مهاجري،)111 :1115 ،

 )Kosmas et al, 1999: 117( MEDALUS8و

 MICDبا تأکید بر فرایند فرسایش بادي
) (Ahmadi, 2006: 16اشاره کرد .کاربرد این مدلها
در کشور ایران با محدودیت مواجه است (جعفري و
همکاران.)816 :1888 ،
6
سیالخوري ( )1818با استفاده از مدل  IMDPAو
تأکید بر چهار گروه آب و هوا ،زمینشناسی ،پوشش
گیاهی و عوامل انسانی ،پتانسیل بیابانزایی را در
منطقۀ شهرستان سبزوار از استان خراسان رضوي
مورد بررسی قرار داد .نتایج نشان داد که منطقۀ مورد
مطالعه تحت دو کالس متوسط ( )IIو زیاد ( )IIIتقسیم
شد که بیشترین سطح منطقه را کالس بیابانزایی
متوسط ( 85/11( )IIدرصد) به خود اختصاص داد .در
مقایسۀ گروهها ،گروه پوشش گیاهی با میانگین وزنی
 1/51بیشترین و گروه عوامل انسانی با میانگین وزنی
 1/55کمترین تأثیر را در بیابانزایی داشتند
(سیالخوري و همکاران.)11:1818 ،
ضیائی ( )1885براي ارائۀ مدل منطقهاي پهنهبندي
خطر و برنامۀ مدیریت خطر بیابانزایی با استفاده از
فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ) ،(AHP5منطقۀ بیابانی
شهریار استان تهران را مورد مطالعه قرار داد .پس از
)2-Iranian Classification of Desertification(ICD
3-Iranian Model of Desertification Potential Assessment
)(IMDPA
)4-Mediterranean Desertification and Land Use (MEDALUS
5-Analytical Hierachy Process
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شناسایی عوامل و زیرعاملهاي کلیدي بیابانزایی
منطقه ،نقشۀ پهنهبندي خطر بیابانزایی به روش
 ESAs1تهیه شد .نتایج این روش نشان داد که 1/1
درصد از مساحت منطقه در کالس کم ( 6/4 ،)Iدرصد
در کالس متوسط ( 51 ،)IIدرصد از مساحت منطقه در
کالس شدید ( )IIIو  88/1درصد در کالس بسیار
شدید ( )IVبیابانزایی قرار گرفته و بیانگر وقوع
بیابانزایی و روند رو به گسترش آن است (ضیائی و
همکاران .)86:1885 ،حسینپور و همکاران ()85 :1814
از مدل  MICDبراي ارزیابی خطر بیابانزایی در حوزۀ
آبخیز تاالب کجی نهبندان در استان خراسان جنوبی
استفاده کردند .براساس نتایج بهدستآمده ،خطر
بیابانزایی در منطقۀ مورد مطالعه به  5کالس آرام
( ،)Iکم ( ،)IIمتوسط ( ،)IIIزیاد ( )IVو شدید ()V
تقسیم شد که کالس شدید ( )Vبا  56/1درصد،
بیشترین سطح از مساحت منطقۀ مورد مطالعه و
کالس کم ( )IIبا  8درصد کمترین درصد از مساحت
منطقۀ مورد مطالعه را به خود اختصاص داد .بیشترین
امتیاز مربوط به رخسارۀ اراضی تپۀ ماسهاي فعال به
ارزش عددي  15و کالس کیفی شدید و کمترین
امتیاز به رخسارۀ برونزدگی سنگی و دریاچۀ کویري
به ارزش عددي  8و کالس کیفی کم تعلق گرفت.
الدیسا 1و همکارانبراي ارزیابی بیابانزایی با توجه به
روش مدالوس شش شاخص و الیۀ اطالعاتی خاک،
اقلیم ،پوشش گیاهی ،کاربري اراضی ،مدیریت و
شاخص فشار انسانی را درنظر گرفتند
)(Ladisa et al, 2010: 505

در این تحقیق از میانگین شاخصهاي کاربري اراضی
و مدیریت بهعنوان یک شاخص ،قبل از قرارگرفتن در
فرمول نهایی استفاده شد و درنهایت از میانگین
هندسی پنج شاخص یادشده ،نقشۀ نهایی بیابانزایی
ترسیم شد.
1-Environmental Sensitive Areas
2-Ladisa
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شاکریان و همکاران ( )1111در منطقۀ جارقویه براي
ارزیابی شدت بیابانزایی با تأکید بر معیار آب و خاک
از مدل  IMDPAاستفاده کردند .درنهایت مشکل عمده
را در منطقه ،معیار خاک با میانگین هندسی  1/15که
کالس متوسط را نشان میداد ،عنوان کردند .همچنین
معیار آب با میانگین هندسی  1/16در کالس کم قرار
گرفت (.)Shakerian et al, 2011:27
استفاده از مدلها ،امکان تهیۀ نقشههاي پتانسیل
و شدت خطر بیابانزایی را ممکن میسازد و نقشۀ
ریسک بهعنوان ابزاري استراتژیک در برنامهریزي و
مدیریت کاهش خطر ،با استفاده از نقشههاي شدت،
عناصر در معرض خطر و نقشۀ آسیبپذیري محیطی
امکانپذیر است ( .)Yingfang et al, 2015:170در
واقع هدف از مدیریت ریسک آن است که با توجه به
مکان ،زمان و راهکارهاي در اختیار (شرایط موجود)
تصمیمگیرندگان ،بهترین و مؤثرترین روش را براي
کاهش خسارت درنظر بگیرند .در زمینۀ ارزیابی
ریسک بیابانزایی ،مطالعات چندانی در ایران صورت
نگرفتهاست و فقط میتوان به مطالعات اکبري و
همکاران ( )1114در مناطق نیمهبیابانی غرب استان
گلستان و سیالخوري و همکاران ( )1818در دشت
سبزوار اشاره کرد .از آنجا که سطح چشمگیري از
کشور در معرض بیابانزایی قرار دارد ،مدیریت و
برنامهریزي صحیح براي این عرصهها مستلزم شناخت
عوامل ،شاخصها و معیارهاي بیابانزایی است
( .)Akbari et al, 2016: 373پژوهشگران معتقدند
ارزیابی بیابانزایی زمانی امکانپذیر است که معیارها و
شاخصهاي مناسب و معتبر مربوط به این پدیده
تعیین شود؛ اما تاکنون امکان تعیین چنین
شاخصهایی که بتوان از آنها در سطوح مختلف
جهانی ،ناحیهاي ،منطقهاي ،ملی و محلی استفاده
کرد ،میسر نشدهاست.
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از تأسیسات مهم منطقه میتوان به شهرک
صنعتی اصفهان ،کارخانۀ سیمان و فرودگاه اصفهان
اشاره کرد؛ همچنین بزرگراه «نایین -یزد» از راههاي
ارتباطی مهم در این منطقه بهشمار میآید که از جنبۀ
خطر و ریسک بیابانزایی در اولویت مطالعاتی و
اجرایی قرار دارند .در این تحقیق ،از مدل مدالوس
درجهت ارزیابی خطر بیابانزایی در دشت سگزي
اصفهان استفاده شدهاست .در این پژوهش پس از
ارزیابی خطر ،به ارزیابی ریسک و ارائۀ برنامۀ مدیریتی
نیز پرداختهشد.
مواد و روشها
موقعیت و ویژگيهای عمومي منطقۀ مورد مطالعه
دشت سگزي ،واقع در  61کیلومتري شرق شهر
اصفهان ،یکی از  14کانون بحرانی بیابانزایی در استان
اصفهان است .این دشت ،با توجه به نزدیکی آن به
مناطق شهري ،تأسیسات نظامی و حملونقل و نیز
صنایع و کارگاههایی که در آن واقع شدهاند ،از جنبۀ
جلوگیري از فرسایش بادي و بیابانزایی در اولویت
مطالعاتی و اجرایی قرار دارد .محدودۀ مورد مطالعه،
که بخشی از این دشت است ،با مساحت 8861885
هکتار بین طول جغرافیایی  51° 1´ 81تا 11´ 51
 54°و عرض جغرافیایی  81° 18´81تا 55´ 81
 81°واقع شدهاست.
براي تعیین نقشۀ واحدهاي کاري ،بهعلت آنکه
شیب منطقه کم تغییر جهت شیب منطقه ناچیز بود،

فصلنامه جغرافیا و توسعه ،سال هفدهم ،شماره  ،65پاییز 8931



واحدهاي دشت سر و پالیا و تیپهاي مختلف آنها با

استفاده از نقشههاي توپوگرافی ،زمینشناسی ،تفسیر
عکسهاي هوایی و باند پانکروماتیک و چندطیفی
تصاویر ماهوارهاي لندست سنجندۀ  TMو بازدیدهاي
صحرایی تفکیک شد و رخسارههاي ژئومورفولوژي
هریک از تیپها بهعنوان واحدکاري درنظر گرفتهشد.
تهیۀ الیههای اطالعاتي مدل مدالوس
براساس بررسی منابع و همچنین بازدیدهاي
صحرایی  4معیار کیفیت آبوهوا ،خاک ،پوشش
گیاهی ،آبهاي زیرزمینی ،فرسایش و مدیریت و
سیاست بهعنوان معیارهاي ارزیابی بیابانزایی انتخاب
شد ( Jafari & Bakhshandehmehr, 2013:115و
خانمانی و همکاران .)56 :1811 ،بهمنظور بررسی معیار
آبوهواي منطقه ،از آمار هواشناسی ایستگاه
سینوپتیک فرودگاه بینالمللی شهید بهشتی اصفهان
( )1186-1118استفاده شد .پس از بازدید صحرایی و
بررسی منابع موجود ،تأثیرگذارترین شاخصها براي
بررسی معیار کیفیت خاک ،انتخاب شدند .بدین
منظور در هر واحد کاري پروفیل خاک به عمق 61
سانتیمتر حفر و نمونۀ خاک بهمنظور ارزیابی
پارامترهاي ادافیکی جمعآوري شد و سپس پارامترهاي
،Texture ،Organic materials ،EC ،SAR ،Cl

 Na ،Gypsumو  PHاندازهگیري شد.
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A

B

C

D

شکل  : 8در شکل یک موقعیت منطقۀ مورد مطالعه در استان اصفهان ( ،)Aشهر اصفهان ( ،)Bنقشۀ واحد کاری ()C
و همچنین تصویر منطقۀ مورد مطالعه بر روی تصویر ماهوارهای ( )Dنشان داده شدهاست.

تهیه و ترسیم :نگارندگان1811،

پوشش گیاهی منطقه از گیاهان مقاوم به خشکی و
شورپسند با تراکم کم و پراکنده بودهاست و در
بخشهایی تنها به کف آبراهههاي فصلی محدود
میشود .با توجه به بازدیدهاي صحرایی و اطالعات
موجود،شاخصهاي معیار پوششگیاهی در روش
مدالوس امتیازدهی شد .با وجود اینکه هیچ شاخصی

درجهت ارزیابی معیار تخریب منابع آب در مدل
اولیۀ مدالوس لحاظ نشدهاست؛ ولی کاهش کیفیت و
افت آب زیرزمینی از جمله مهمترین مشکالت مناطق
خشک بهویژه منطقۀ خاورمیانه و ایران است
( )Amiri & Arzani, 2010: 690بدینمنظور براي
مطالعۀ کیفیت آب زیرزمینی که شامل خصوصیات
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شیمیایی و کمیت آب میشود ،از دادههاي  11حلقه
چاه پیزومتري موجود در منطقه استفاده شد .در معیار
آب زیرزمینی پارامترهاي TDS ،SAR ،OFT،Cl ،EC
و  PHاندازهگیري شد.
منطقۀ شرق اصفهان بهعلت بارندگی اندک و پوشش
گیاهی فقیر مستعد فرسایش است .در این میان وزش
بادهاي شدید و فرساینده نیز فرسایش را تشدید
میکند .براي ارزیابی میزان فرسایش بادي از روش
 1 IRIFERاستفاده شد )(Ahmadi et al, 2006: 16
در روش اریفر تعداد  1ویژگی مؤثر در فرسایش بادي
شامل سنگشناسی ( 1تا  11امتیاز) شکل اراضی و
پستی و بلندي ( 1تا  11امتیاز) سرعت و وضعیت باد
( 1تا  11امتیاز) خاک و پوشش سطح آن ( -5تا 15
امتیاز) انبوهی پوشش گیاهی ( -5تا  15امتیاز) آثار
فرسایشی سطح خاک ( 1تا  11امتیاز) رطوبت خاک
( 1تا  11امتیاز) نوع و پراکنش نهشتههاي بادي ( 1تا
 11امتیاز) و مدیریت و استفاده از زمین تعریف ( -5تا
 15امتیاز) طبقهبندي شده و پس از امتیازدهی به هر
کدام از این عوامل پتانسیل فرسایش بادي و میزان
رسوبدهی در هر واحد کاري و کل عرصۀ مطالعاتی
برحسب تن بر کیلومتر مربع با استفاده از معادلۀ 1
محاسبه میشود:
معادلۀ : 1



صورت گرفتهاست ،میتوان نقش عوامل انسانی را

بهعنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد شرایط
بیابانیشدن این مناطق ذکر کرد ( & Zakerinejad
 .)Masoudi 120:2010بدین منظور براي بررسی اثر
معیار عوامل انسانی در ایجاد شرایط بیابانی در مدل
ارائهشده ،ابتدا نقشۀ کاربري اراضی منطقه تهیه شده و
سپس در هر کاربري ،شاخصهاي مشخصی تعیین و
براساس این شاخصها وزندهی صورت گرفت.
معیارها ،شاخصها ،کالسها و وزنهاي مربوط به هر
کالس در مدل مدالوس درنظر گرفته شدهاست و با
توجه به وضعیت کیفی ،امتیازي بین  111تا  111به
آنها تخصیص دادهشد (.)1999:European, 58
سپس امتیاز مربوط به هر معیار با میانگین
هندسی شاخصهاي مربوط به آن مشخص شد .پس
از ارزیابی و بررسی شاخصها و معیارهاي انتخابی،
نقشۀ رستري همۀ شاخصها و معیارها در محیط GIS
تهیه شد .بهمنظور بررسی وضعیت فعلی بیابانزایی ،با
استفاده از میانگین هندسی ،امتیاز هر معیار در هر
واحدکاري ازطریق معادلۀ شمارۀ  1محاسبه شد و
امتیاز مربوط به وضعیت فعلی بیابانزایی تعیین شد.
معادلۀ :1
DS=(WC×WS×WV×WG×WEr×WM)1/6

])Qs =41 [EXP(0.05R

که در آن  ،Qsمیزان رسوبدهی برحسب تن بر
کیلومترمربع در سال و  ،Rمجموع امتیازهاي  1عامل
مؤثر در فرسایش خاک به روش  IRIFRهستند.
تعیین کالس برآورد پتانسیل فرسایش و رسوبدهی
اراضی در مدل  IRIFRبا استفاده از جدول ( )1صورت
میگیرد .با استناد به برخی از تعاریف مربوط به
بیابانزایی و همچنین با توجه به مطالعاتی که در
مناطق مختلف بهویژه مناطق خشک و نیمهخشک
1-Iranian Research Institute Forests and Range Lands

در این معادله  DSنشاندهندۀ شدت بیابانزایی،
معیار کیفیت آبوهوا WS ،معیار کیفیت خاکWV ،
معیار کیفیت پوشش گیاهی WG ،معیار کیفیت
آبهاي زیرزمینی WEr ،معیار کیفیت فرسایش و
 WMمعیار کیفیت مدیریت و سیاست است .سپس با
ورود امتیازات به سیستم اطالعات جغرافیایی و تعیین
کالس وضعیت فعلی بیابانزایی براساس  6کالس
 111-111کم 111-185 ،متوسط 184-158 ،شدید
و  <158بسیار شدید ،نقشۀ وضعیت فعلی بیابانزایی
تهیه شد.
WC
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جدول  : 8تعیین کالس برآورد پتانسیل فرسایش و رسوبدهي اراضي در مدل IRIFR

کالس فرسایشی مقدار کیفی فرسایش دامنۀ امتیازات رسوبدهی ()ton/km2.yr
I

خیلیکم

1 -15

< 151

II

کم
متوسط
زیاد
خیلیزیاد

15 -51
51 -15
15 -111
>111

151 -511
511 -1511
1511 -4111
>4111

III
IV
V

مأخذ  :احمدي 81: 1888

تهیۀ نقشۀ ریسک
پس از مشخصشدن کالسهاي خطر بیابانزایی و
شناسایی عناصر در پهنۀ کالسهاي خطر ،کالسهاي
آسیبپذیري عناصر با توجه به اینکه در چه کالسی از
شدت خطر قرار دارند و با استفاده از بازدید صحرایی و
روش ارزشگذاري کارشناسی تعیین شد .نقشۀ جادهها،
اماکن مسکونی و تأسیسات از سازمانهاي مربوط
جمعآوري شد .این نقشهها همراه با نقشههاي چاهها،
قناتها و چشمهها ،نقشۀ عناصر در معرض خطر منطقه
را تشکیل دادند .براي محاسبۀ ارزش آسیبپذیري
عناصر ،بررسی کالس خطر هر یک از عناصر و اینکه

ازلحاظ اقتصادي و اکولوژیکی در چه وضعیتی هستند،
حائز اهمیت است .عناصري که در کالس خطر باالتري
قرار دارند ،از ارزش آسیبپذیري بیشتري برخوردار
هستند .بر این اساس نقشۀ آسیبپذیري عناصر در
معرض خطر در منطقۀ مورد مطالعه تهیه شد.
در پایان از ضرب کالسهاي خطر بیابانزایی ( )Hدر
کالسهاي عناصر در معرض خطر ( )Eو درجۀ
آسیبپذیري عناصر ( )Vکالسهاي ریسک ()R
محاسبه (  (Van West et al, 2015: 221و اولویت
واحدهاي کاري مختلف منطقه درجهت اولویتبندي
برنامههاي مدیریتی مبارزه با بیابانزایی تعیین شد.

جدول : 9کالسهای عناصر در معرض خطر ،عدد آسیبپذیری و عدد ریسک بیابانزایي در منطقۀ مورد مطالعه

کالس عناصر

ردیف
1
I
1
II
8
III
6
IV
5
V
مأخذ Akbari et al, 2016:12 :

طبقات کیفی
خیلیکم
کم
متوسط
زیاد
خیلیزیاد

تعداد عناصر در واحد پلیگون
≥1
8
6
5
≥4

عدد آسیبپذیري
1-14
11-81
88-68
61-46
45-81

عدد ریسک
1-8
1-15
14-85
84-81
81-184

جدول  :4ارزش صفات عناصر در معرض خطر

عناصر
مرتع
اراضی درختکاريشده
زراعت
چشمه ،چاه ،قنات
اماکن مسکونی
تأسیسات
جاده

عامل
با باالرفتن ارزش گیاهان مرتعی و افزایش شدت خطر با ضریب  1افزایش پیدا میکند.
با باالرفتن ارزش گیاهان مرتعی و افزایش شدت خطر با ضریب  1افزایش پیدا میکند.
هرچه گیاه آسیبپذیرتر و شدت خطر افزایش پیدا کند ،با ضریب  8افزایش پیدا میکند.
با افزایش کالس خطر با ضریب  1افزایش پیدا میکند.
با افزایش کالس خطر با ضریب  8افزایش پیدا میکند.
با افزایش کالس خطر با ضریب  1افزایش پیدا میکند.
جادههاي درجه  1در اولویت باالتري نسبتبه جادههاي درجه  1و  8قراردارند و با افزایش
کالس خطر با ضریب  1افزایش پیدا میکند.

مأخذAkbari et al, 2016:12 :

عدد آسیب
1 -11
1 -11
8 -15
1 -11
8 -15
1 -11
1 -11
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نتایج
پس از ارزیابی و امتیازدهی شاخصهاي مربوط به
 4معیار و محاسبۀ میانگین هندسی امتیازات در 11
واحد کاري ،امتیازات شاخصهاي مورد ارزیابی محاسبه
و شاخصهایی که حائز باالترین امتیاز بود ،تعیین شد.
مهمترین عوامل تشدیدکنندۀ بیابانزایی در منطقۀ
مورد مطالعه با استفاده از روش مدالوس عامل اقلیم
(امتیاز  ،)118فرسایش بادي (امتیاز  )114و عامل
مدیریت و سیاست (امتیاز  )111تعیین شد .براساس
مدل مدالوس حدود  5/4درصد از منطقه در کالس
بیابانزایی کم شامل رخسارۀ زرده و اراضی پفکرده
است 11818. .درصد از سطح منطقه در کالس
بیابانزایی شدید قرار دارد که شامل رخسارههاي اراضی
باغی و زراعی و اراضی دست کاشت است .براساس این
مدل 18/11 ،درصد از سطح منطقۀ مطالعاتی در کالس
بیابانزایی بسیار شدید قرار دارد که بخش عمدۀ آن در
اراضی گچی و اراضی رها قابلمشاهده است (شکل .)1
براساس نتایج امتیازدهی معیارهاي مدل مدالوس در
واحدهاي کاري ،همۀ معیارهاي درنظر گرفتهشده براي
ارزیابی بیابانزایی منطقه شرایط نامناسبی داشتهاست؛
بهطوري که معیار پوشش گیاهی بهجز اراضی کشاورزي



و باغی واقع در قسمتهاي جنوبغربی و شمالشرقی

منطقه در سایر بخشها بسیارکم و پراکنده است و از
شرایط نامناسبی برخوردار است .با توجه به اقلیم
خشک و سرد منطقه و کاهش قابلتوجه سطح سفرۀ
آب زیرزمینی در منطقه ( 85سانتیمتر در سال)
(خانمانی و همکاران ،)56 :1811 ،معیار اقلیم و آب
زیرزمینی در کل منطقه در کالس کم قرار گرفت .نقشۀ
معیار کیفیت خاک منطقه نیز نشان داد که بخشهاي
جنوبشرقی و شمالی منطقه ،داراي کیفیت نامناسب
خاک هستند و عامل مدیریت و سیاست نیز در دو
کالس شدید و خیلیشدید قرار گرفت .معیار فرسایش
بادي براساس  1شاخص مدل  IRIFRدر  11واحد
ژئومورفولوژیک محاسبه شد .با توجه به نتایج بهدست
آمده از مدل  ٪15 ،٪14 ،٪16 ،IRIFRو  ٪65از
منطقۀ مورد مطالعه بهترتیب داراي کالس پتانسیل
رسوبدهی فرسایش بادي ،با شدت کم ،متوسط ،باال و
بسیار باال قرار دارند .براساس مدل اریفر نشان دادهشد
که بهجز رخسارههاي اراضی کشاورزي و اراضی دست
کاشت در سایر قسمتهاي منطقه ،فرسایش بادي در
کالس خیلیشديد قرار دارد (شکل .)1

A

B

شکل  :0نقشۀ کالسهای شدت بیابانزایي با استفاده از مدل مدالوس ( ،)Aنقشۀ کالسهای
شدت فرسایش بادی با استفاده از مدل اریفر ()B

تهیه و ترسیم  :نگارندگان1811 ،
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نتایج بهدستآمده از تهیۀ نقشۀ عناصر در معرض
خطر نشان داد که  11درصد از سطح منطقه در
کالس زیاد 14 ،درصد در کالس متوسط و  15درصد
در کالس کم و  51درصد درکالس خیلیکم قرار دارد
(شکل  .)8با توجه به قرارگرفتن هر عنصر در کالس
خطر و درجه حساسیت آن ،عدد آسیبپذیري آن
عنصر بهدست آمد (شکل  .)1پس از تعیین کالس
آسیبپذیري واحدها و ضریب حساسیت آن در برابر
بیابانزایی ،کالس آسیبپذیري و درصد مساحت آنها
بهترتیب ،خیلیکم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلیزیاد،
 18 ،18 ،6 ،88و  81بهدست آمد .درنهایت عدد
ریسک محاسبه و در پنج کالس خیلیکم ،کم ،متوسط،

زیاد و خیلیزیاد طبقهبندي شد که کالسهاي زیاد و
خیلیزیاد 61درصد منطقه را بهخود اختصاص داده و
بیشترین کالس مربوط بهکالسه خیلیکم  81درصد
است .واحدهاي کاري براي انجام برنامههاي مدیریتی
خطر بیابانزایی ،با استفاده از کالس ریسک ،شرایط
منطقه و شاخصهاي مهم بیابانزایی ،اولویتبندي
شدند .راهکارها و برنامههاي مدیریتی بیابانزایی در
منطقه درجهت توسعۀ پایدار و بهبود شرایط محیطی
در قالب  5اولویت و  11برنامۀ مدیریت خطر
بیابانزایی ارائه و نقشۀ برنامۀ مدیریتی تهیه شد
(جدول .)4

جدول  : 6الگوی تهیهشدۀ تعیین اولویت برنامههای مدیریتي

کالسریسک

برنامۀ
مدیریتی

V

اولویت اول

IV

اولویت دوم

III

اولویت سوم

II

اولویت چهارم

I

اولویت پنجم

برنامههاي مناسب

کالس برنامۀ
مدیریتی

راهکارهاي زراعی و اصالح روشهاي ناصحیح کشاورزي

Ia

کشت گیاهان ماسهدوست ،احداث بادشکن

Ib

غنیسازي مراتع ،افزایش پوشش گیاهی

IIa

کشت گیاهان ماسهدوست ،احداث بادشکن

IIb

راهکارهاي زراعی و اصالح روشهاي ناصحیح کشاورزي

IIc

غنیسازي مراتع و افزایش پوشش گیاهی

IIIa

افزایش پوشش گیاهی ،غنیسازي مراتع ،خاکورزي در مناطق با بافت
سنگین ،احداث بند انحرافی ،پخش سیالب ،حوضچۀ آبگیر
اصالح روشهاي ناصحیح کشاورزي
جلوگیري از تغییر کاربري اراضی ،تخریب پوشش گیاهی و کنترل چرا،
کنترل جریان رودخانهها
کشت گیاهان ماسهدوست ،احداث بادشکن براي تپههاي ماسهاي و پخش
سیالب

مأخذ Akbari et al 2016:12 :

IIIb
IIIc
IVa
IVb

اقدامات کنترلی فرسایش آبی و کنترل جریان رودخانهها

Va

حفاظت و جلوگیري از تخریب پوشش گیاهی

Vb
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B

A

D

C

شکل  :9کالس عناصر در معرض خطر بیابانزایي ( ،)Aنقشۀ کالسهای آسیبپذیری عناصر در معرض خطر بیابانزایي (،)B
کالسهای ریسک بیابانزایي ( ،)Cکالسهای مدیریتي در واحدهای کاری منطقۀ مورد مطالعه ()D

تهیه و ترسیم  :نگارندگان1811 ،

بحث

اقلیمی ،ادافیکی ،و اکولوژیکی این منطقه با دیگر نقاط

در این تحقیق ،بهمنظور ارزیابی شدت بیابانزایی

دنیا متفاوت است و مفهوم واژۀ بیابانزایی نیز وابستهبه

دشت سگزي از مدل مدالوس استفاده شد .معیارها و

این ویژگیهاست ،معیارها و شاخصهایی که براي

شاخصهاي این مدل با توجه به شرایط اکولوژیکی

ارزیابی این پدیده انتخاب و ارزیابی شد نیز با هم

منطقۀ مدیترانه انتخاب شدهبود .از آنجا که خصوصیات

متفاوت است؛ بنابراین در بررسی پدیدۀ بیابانزایی در

ارزیابی شدت و ریسک بیابانزایی و ارائۀ برنامۀ مدیریت

111

هر نقطه از مناطق خشک و نیمهخشک جهان ،معیارها

فرسایش بادي نقش بسزایی داشتهباشد و با استفاده از

و شاخصهاي بیابانزایی و نیز محدودۀ امتیازات آنها

آن میتوان میزان پتانسیل حمل ماسه و جهت حمل

مختص به همان منطقه و یا مناطقی با شرایط مشابه

ماسه را برآورد کرد).)Ekhtesasi&Sepehr, 2009:272

آن است که این ازجمله ویژگیهاي این مدل است .در

مهمترین مشکلی که در دشت سگزي بهواسطۀ

ارزیابی پدیدۀ بیابانزایی دشت سگزي ،با توجه به

فعالیتهاي نامناسب انسانی ایجاد شده ،بهرهبرداري

شرایط حاکم و نظر کارشناسان آشنا با منطقه ،عالوهبر

بیرویه از گچ و خاک منطقه و احداث کارگاههاي

چهار معیار مورد ارزیابی در روش مدالوس ،فرسایش

پخت گچ و آجر است که به شیوۀ سنتی عمل

بادي و آبهاي زیرزمینی نیز بررسی شد .همچنین،

میکنند (بوعلی و همکاران  .)18:1814گفتنی است

شاخصهاي این معیارها نیز با توجه به شرایط منطقه و

آلودگی ناشی از عملکرد نامناسب این واحدها در چند

محدودیتهاي موجود در آن انتخاب و ارزیابی شد.

دهۀ گذشته ،گریبانگیر ساکنان این دشت و همین

نتایج بهدستآمده از ارزیابی این مدل نشاندهندۀ این

طور کالنشهر اصفهان بودهاست؛ بنابراین ،جلوگیري

امر است که مهمترین عوامل تشدیدکنندۀ بیابانزایی

از فعالیت این کارگاهها و معادن و انتقال آنها به

در منطقۀ مورد مطالعه بهترتیب عامل اقلیم ،فرسایش

محلی غیر از کانون بحران فرسایش بادي از مهمترین

بادي و پس از آنها عامل مدیریت و سیاست تعیین

اقداماتی است که باید بهمنظور جلوگیري از سیر

شد .در این تحقیق ،بهمنظور ارزیابی فرسایش بادي در

صعودي پدیدۀ بیابانزایی انجام گیرد .رخسارههایی که

دشت سگزي که بهعنوان یکی از کانونهاي اصلی

بیشترین نقش را در بیابانزایی منطقه ایفا میکنند و

فرسایش بادي در استان اصفهان شناخته میشود ،از

باالترین تخریب در آنها صورت گرفته ،اراضی گچی و

مدل  IRIFRاستفاده شد .از بین  1عامل مدل اریفر

اراضی رهاشده تعیین شد .در دشت سگزي یکی از

سرعت باد مهمترین عامل مؤثر در فرسایش شناسایی

بارزترین مصادیق دخالت ناصحیح انسان در قالب

شد که با افزایش آن میزان جابهجایی ذرات خاک

برداشت معادن گچ و ماسه براي تولید گچ و آجر

بهصورت نمایی افزایش مییابد

وجود دارد و منجر به تخریب سنگفرش بیابان و

)(Bakhshandehmehr & Jafari, 2013: 115

فرسایش بیشتر خاک میشود .در این رخساره میتوان

میزان فرسایندگی باد در زمانهایی که خاک سطحی
خشک است ،بسیار بیشتر از زمانی است که سطح
خاک و خاکدانهها مرطوب هستند .تمام بارندگی
ساالنه در منطقه ،در فصول سرد سال اتفاق میافتد و
بادهاي شدید و فرساینده نیز در فصول گرم سال که
زمین خشک و بدون پوشش بوده شروع به وزیدن
میکند و این یکی از مهمترین عوامل در تولید
فرسایش بادي در منطقه است .سرعت باد و وضعیت
رژیم بادناکی در سطح منطقه میتواند در بررسی

با استقرار گیاهان گچدوست و مدیریت صحیح به
احیاي آن امیدوار بود (خانمانی و همکاران .)56:1811،

رخسارۀ اراضی رهاشده که در سالیان گذشته در آن
کشاورزي صورت میگرفت ،بهدلیل مدیریت نادرست
خاک اراضی کشاورزي شور شده و به اراضی بدون
پوشش و کانون فرسایش بادي در منطقه تبدیل
شدهاند .واحدهاي کاري اراضی باغی و زراعی و اراضی
دست کاشت نیز با توجه به پوشش مناسب استقرار
یافتهاند و مدیریت مناسب ،تخریب اراضی کمی دارند.

111

فصلنامه جغرافیا و توسعه ،سال هفدهم ،شماره  ،65پاییز 8931

البته بهعلت آبیاري با آب شور و عدمزهکشی مناسب،



پژوهش یادشده نیز مراکز جمعیتی ،اراضی کشاورزي

روند بیابانیزایی در این اراضی نیز وجود دارد .در

و باغات در معرض خطر ریسک بیابانزایی زیاد تا

اراضی کشاورزي مهمترین عوامل بیابانزایی نبود

خیلیزیاد واقع شدهاند .همچنین این نتایج با برخی از

بادشکن ،مدیریت ناصحیح بقایایی گیاهی و الگوي

مطالعات مانند سیالخوري ( )1818و داوري و

کشاورزي غلط بهشمار آمد و بر این اساس راهکارهاي

همکاران ( )1814بهدلیل قرارگرفتن بخشها و

مدیریتی همچون مدیریت صحیح و استفاده از

فعالیتهاي انسانی که با درجات از ریسک باالي

روشهاي آبیاري نوین و گیاهان زراعی مقاوم به

بیابانزایی روبهرو هستند ،همخوانی دارد .برنامههاي

شوري پیشنهاد شد.

پیشنهادي مدیریتی براي کاهش اثرات ریسک
بیابانزایی ،بر مبناي ارزشهاي ریسک ،استراتژيها و

نتیجه

اقدامات کنترلی در هفت برنامۀ مدیریتی و پنج اولویت

براساس نتایج بهدستآمده از ارزیابی ریسک ،که

در شرایط بحرانی و غیربحرانی ارائه شد .الزم بهذکر

نتیجۀ حاصلضرب نقشۀ شدت خطر بیابانزایی در

است از میان برنامههاي مدیریتی در مناطقی که

نقشۀ عناصر در معرض خطر و آسیبپذیري محیطی

ریسک بیابانزایی خیلیزیاد است ،برنامههاي کنترلی

است ،مشخص شد که بهدلیل وجود عناصر در معرض

با استراتژيهاي راهکارهاي زراعی و اصالح روشهاي

خطر مانند جادهها ،مناطق مسکونی ،تأسیسات

ناصحیح کشاورزي ،احداث بادشکن و هدایت پساب

صنعتی ،اراضی مرتعی و کشاورزي بیش از  51درصد

تصفیهشده شهري در بخشهایی از منطقۀ مورد

از منطقه در بخشهاي جنوبی در طبقۀ آسیبپذیري

مطالعه درجهت نهال کاري پیشنهاد شد .با توجه به

زیاد تا خیلیزیاد قرار گرفتهاست و در حدود 81

عوامل مؤثر در پدیدۀ بیابانزایی در منطقۀ مورد

درصد از منطقۀ مورد مطالعه نیز در بخشهاي شمالی

مطالعه ،تنها با مدیریت ریسک ،یعنی ارزیابی اثرات،

بهدلیل کمبود و نبود عناصر زیستی و اقتصادي از

آمادگی ،پیشبینی و هشدار است که میتوان از تبعات

آسیبپذیري کمی برخوردار است .نقشۀ ارزیابی

بیابانزایی کاست .از این طریق میتوان مدیران را از

ریسک بیابانزایی نشان داد که  61درصد از منطقۀ

عواقب برنامهها و پروژههایشان آگاه ساخت .این

مورد مطالعه داراي ریسک بیابانزایی زیاد تا خیلیزیاد

موضوع بهویژه در برنامههاي کنترل فرسایش بادي و

است که دلیل آن وجود عناصر زیستی و اقتصادي

جلوگیري از تخریب اراضی که نقش عمدهاي در

مهم ازجمله مراکز سکونتگاه ،اراضی کشاورزي و

مبارزۀ بیابانزایی در منطقۀ مورد مطالعه دارد ،بسیار

زراعت باغی و چاههاي آب است.

حائز اهمیت است.
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Introduction
Desertification is defined as the land degradation in arid, semi-arid and dry sub humid areas which
originates from various factors such as climate change and human activities. Several studies have
been carried out in different countries to prepare and evaluate the desertification maps, leading to
development of regional models. The most important models are the FAO- UNEP (1984) method, the
method of the Turkmen Academy of Sciences (Babayef 1985), the ICD method (1995), the
MEDALUS method, and the MICD method with an emphasis on the wind erosion process. Models
facilitate the development of potential hazard maps and desertification risk maps as strategic tools for
planning and management of risk reduction. In fact, the goal of risk management is to make the best
decision for reducing damage with respect to location, time and the possible solutions to the problem.
In Iran, there have been only few previous studies in the field of desertification risk assessment. In
this regard, the studies by Akbari et al. (2016) in semi-desert areas of west of Golestan province, and
Silakhori et al. (2013) in Sabzevar plain can be mentioned. In this research, the MEDALUS model
was used to assess the desertification risk in Segzi plain of Isfahan. Danger and risk have been
assessed, and a management plan presented.
Materials and Methods
Based on the evaluation of resources and field observations, a total of six factors including climate,
soil, vegetation, groundwater, erosion and management, and policy were selected for the assessment
of desertification in the MEDALUS model. Based on quality, a score of 100 to 200 was assigned to
each criterion, index, class and the class weight. Then, the score of each criterion was determined by
the geometric mean of the related indices. After evaluating the selected criteria and indices, the raster
map of all indices and criteria was prepared in GIS. In order to investigate the current state of
desertification, the score of each criterion in each unit was calculated by using the geometric mean
(as the following equation) and the score for the current state of desertification was determined.
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Equation 1:
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DS = (WC × WS × WV × WG × WEr × WM) 1/6

where DS, WC, WS, WV, WG, WEr, and WM are desertification severity, climate quality, soil condition
quality, vegetation quality, groundwater index, wind erosion rate, and management and policy
quality, respectively. After determining the hazard classes of desertification and identifying elements
of risk classes, the vulnerability classes of elements were determined according to their class, field
surveys and by using the expert evaluation method.
The maps of roads, buildings and facilities were collected from the corresponding organizations.
Such maps along with the maps of wells, gullies and springs, organize the map of at-risk elements in
the region. To evaluate the vulnerability of the elements, it is important to assess the hazard class of
each element, as well as its economic and ecological status. Based on this, a vulnerability map of
hazardous elements was prepared in the study area. At the end, the risk classes (R) were calculated
by multiplying the classes of prioritizing the desertification management plans.
Results
After evaluating and scoring the indices of the six criteria and calculating the geometric mean of
scores in 20 units of work, the scores of the indicators were calculated and the indicators with the
highest scores were determined. The MEDALUS approach showed that the most important factors of
desertification in the study area are climate factors (193 points), erosion (176 points) and
management and policy (172 points). This model showed that 27.73 percent of the study area is
located in the very severe desertification class, the majority of which visible on plaster and
abandoned lands.
The results of the mapping of at-risk elements showed that 21 percent of the area was in the high
class, 16 percent in the middle class, 15 percent in the low class and 48 percent in the very low class.
The vulnerability number of each element was obtained with respect to its position in the hazard class
and its degree of sensitivity. Vulnerability class of the units very low, low, moderate, high, and very
high respectively and also the percentage area were obtained 33%, 4%, 13%, 13%, and 37%,
respectively. Finally, the risk number was calculated and partitioned into five classes. in which the
high and very high classes cover 40% of the region and 39% of the study area falls within the very
low class.
For the desertification hazard management plans, land units were prioritized based on the risk class,
regional conditions, and important indicators of desertification. Five priorities and 12 desertification
management plans were provided for the sustainable development and improvement of
environmental conditions. The desertification management map was accordingly prepared.
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Discussion and Conclusion
In this study, the MEDALUS model was used to assess the severity of desertification in Segzi plain.
The results showed that the most important desertification factors in the study area are climatic
factors, wind erosion, management and policies, respectively. All annual rainfalls in the study area
occur on the cold seasons. erosive and severe winds also begin to blow up in the warm seasons of the
year when the ground is dry and uncovered, which is one of the most important factors of wind
erosion in the study area. The most important problem causing inappropriate human activities in
Segzi plain is the uncontrolled use of plaster and soil in the region, and the presence of non-modern
brick and plaster manufacturing sites. Therefore, for reducing the rate of desertification, it is
necessary to prevent the activities of these sites and mines and to move them to a location other than
the erosion crisis centers. The desertification risk assessment map showed that 40% of the study area
has a high risk of desertification, which is due to the presence of important biological and economic
centers such as human settlements, farming and gardening lands and water wells. To reduce the risk
of desertification, seven management plans and five priorities were presented based on risk values,
strategies and control measures in critical and non-critical situations. In areas with high risk of
desertification, management plans including the modification of the irregular agricultural practices,
construction of wind breakers, and management of urban wastewater (for seedlings) were proposed.
Keywords: Desertification, Medalus Model, Risk, Management, Isfahan.
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