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  سبزوار منطقه ییزا ابانیب تیریمد برنامه نیتدو
  

  3 امیر سعدالدین و2، مجید اونق1اسماعیل سیالخوري*
  ، گرگان طبیعی منابع و يکشاورز علوم دانشگاه ،بیابانی مناطق مدیریتگروه  ارشد کارشناسی آموخته دانش1

   استاد گروه مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،2
   دانشیار گروه آبخیزداري، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان3

  26/5/93:  ؛ تاریخ پذیرش2/8/92: تاریخ دریافت
  1چکیده

 اجرایی اقدامات. رود شمار می  بهحالمحیطی زمان   زیستهاي ترین چالش زایی یکی از بزرگ بیابان
هدف . شدن و شدت آن باشد     زایی باید متکی بر شناخت وضعیت فعلی بیابانی        ندر رابطه با کنترل بیابا    

کـه   بعد از این. باشد زایی می اساس نقشه ریسک بیابان  زایی بر  ایه برنامه مدیریت بیابان   از این پژوهش ار   
هـا   منطقه سبزوار تهیه گردیـد، در هـر یـک از آن        )  ژئومورفولوژي هاي رخساره(ي  نقشه واحدهاي کار  

از ضـرب  . زایـی تهیـه شـد    صـورت گرفـت و نقـشه خطـر بیابـان      MICDاساس مـدل   دهی بر  ارزش
و کـالس درجـه   ) E(هـاي عناصـر در معـرض خطـر      در کـالس ) H(زایـی   هـاي خطـر بیابـان     کالس
بندي ایـن اعـداد،    ر واحد کاري محاسبه شد که از کالس   عدد ریسک براي ه   ) V(پذیري عناصر     آسیب
هاي ریسک، شرایط  سپس در هر واحد کاري، با استفاده از کالس  . دست آمد  هب) R(هاي ریسک     کالس

 این راهکارها. ه شدی ارازایی هاي مدیریتی بیابان زایی، راهکارها و برنامه هاي مهم بیابان منطقه و شاخص
 و نقشه برنامـه مـدیریتی بـراي منطقـه     معرفیزایی   برنامه مدیریت خطر بیابان    10 و   ردراهب 4در قالب   

سطح منطقه )  درصد08/0(ترین  و کم)  درصد44/37(ترین   بیش کهنتایج نشان داد. گردیدسبزوار تهیه 
بـه خـود اختـصاص    ) اولویت سـوم  (IIIcو کالس ) اولویت دوم (IIbترتیب کالس   مورد مطالعه را به   

اي ارگ  هـاي ماسـه   هـا و قـسمت بزرگـی از تپـه     افکنه هاي رسی، مخروط    دشت IIbالس  ک. داده است 
 :، در اراضی با کاربري مراتـع     )IIb(زایی این طبقه     هاي مؤثر در بیابان     شاخص. خارتوران را پوشش داد   

                                                
  esmaeil.silakhory@gmail.com: مسئول مکاتبه* 
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آثار :  کاربريبدونخاك در شرایط خشک و در اراضی پوشش گیاهی مؤثر در خاك و مقاومت فشاري 
زایی منطقه، بـراي     هاي مؤثر در بیابان    با توجه به شاخص   . دگی خاك و آثار انباشت خاك بودند      بادسایی
  . شدها و احداث بادشکن پیشنهاد  کاري، احیاء رویشگاه هاي مدیریتی چون بوته برنامه IIbکالس 

  
   ، ریسک، برنامه مدیریتی، منطقه سبزوارMICDزایی، مدل  شدت خطر بیابان :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

 این از گروهی آورد،  می بار به انسان براي را محیطی ناخوشایند پیامدهاي از اي  مجموعه زایی  بیابان
 سر بر کشمکش و غذا و آب کمبود فقر، جمعی، مهاجرت چون هم انسانی غیرمستقیم اثرات به پیامدها

 از چه آب، کیفیت کاهش به مربوط بهداشتی مشکالت دیگر گروه و شود می مربوط آبی و زمینی  منابع
). 2011 گـودي، (شـود     مـی  شـامل  را آن اضـافی  ذرات و نمـک  نظـر  از تر، مهم آن از یا دسترسی نظر

 سیاسـی  ناپایـدار  شرایط زیست، محیط تخریب اقتصادي، خسارات به منجر زایی بیابان سریع گسترش
 مطالعـات  از بسیاري در ییزا بیابان دالیل اساس این بر است؛ شده اجتماعی هاي مرج و هرج و محلی
یکی از  عنوان   بهزایی، امروزه     آهنگ شتابان بیابان   ).2010 همکاران، و ژو (است گرفته قرار توجه مورد
تبـدیل شـده و آثـار ناشـی از     ها به یقـین   ترین مشکالت بشر در آمده است؛ زیرا حدس و گمان  جدي
ت، جنگ، صورت کاهش محصول، فقر، مهاجر  به...زایی و ر مختلف فرسایش، شوري   زایی از صو   بیابان

اقدامات اجرایی در رابطه با کنترل ). 2010نژاد،  نظري( گردیده است مشخص... تیرگی روابط سیاسی و
شـکوهی و همکـاران،   ( باشـد  شدن و شدت آن زایی باید متکی بر شناخت وضعیت فعلی بیابانی       بیابان
زایـی در جهـان، اخـتالف     دت عوامـل مـؤثر در بیابـان   بندي و تعیین نوع و ش در رابطه با طبقه ). 2013

هـایی اسـت کـه در مـورد معیارهـا و           نظرهاي بسیاري وجـود دارد؛ ایـن اخـتالف عقیـده در دیـدگاه             
هـاي وسـیعی در    تـالش . هـاي مختلـف وجـود دارد    کننده مناطق بیابانی با ویژگی    هاي تفکیک  شاخص

هـا وجـود دارد کـه     ت تخریب و عوامل مـؤثر در آن   ها، شد  بندي بیابان  سطوح جهانی در رابطه با طبقه     
و  ICD1  ،MICD2هـاي    در ایـران مـدل    . اشـاره نمـود    FAO-UNEPها یعنی    ترین آن  توان به مهم   می

IMDPA3  براي این منظور، در منطقه سبزوار از مـدل  ). 2012بحرینی و همکاران، (توان نام برد    را می
                                                
1- Iranian Classification of Desertification 
2- Modified Iranian Classification of Desertification 
3- Iranian Model of Desertification Potential Assessment 
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MICD    طـور    به.زایی استفاده شد   ه برنامه مدیریت بیابان   ینهایت ارا زایی و در      براي ارزیابی خطر بیابان
کاربري و هدایت مفید و مؤثر عوامـل و منـابع    هکارگیري، ب هکلی مدیریت عبارتست از علم و مهارت ب       

مدیریت مناطق بیابـانی وابـسته بـه نظـام و سـازمان      . در انجام فعالیت براي رسیدن به اهداف مشخص  
در این زمینه مدیریت با دو نظام مجزا ولی وابـسته  . ش جامع و سیستمی است باشد و الزمه آن نگر      می

به یکدیگر مواجه است که اول نظام محیطی یا اکوسیستم شامل تشکیالت زمینی، جو، گیـاه، خـاك و             
هـا   ها به یکدیگر و دوم نظام اقتصادي و اجتماعی که مربوط به انسان و خواسته     آب و اثرات متقابل آن    

هـاي   منشأیابی و ارزیابی شدت و خسارات تپه) 2005(سرگزي ). 2001بیرودیان، (آن است   و فعالیت   
ت فرسایش بادي در منطقـه    نقشه پتانسیل خسار  . لعه قرار داد  اي بیابان نیاتک سیستان را مورد مطا       ماسه

اَنهـار آبرسـانی،    و ها کانالها،  نقشه جاده. کردبا استفاده از روش اریفر از متوسط تا خیلی زیاد ارزیابی  
براي . بندي شد  کالس طبقه5اساس شدت خطر و هزینه بازیابی منابع ارزیابی و در ها و مراتع بر جنگل

کـاري،   کاري، احیاي اراضی شور بـا بوتـه   هایی چون جنگل کنترل فرسایش بادي در منطقه انجام پروژه   
کاري در دریاچه هامون و  ه، نیاحداث بادشکن اطراف مزارع، احداث بادشکن مرده در اراضی رها شد       

منظور بررسی شدت اثر فرسایش بادي در        به) 2010(سبهانی و همکاران    . کردحفاظت و قرق پیشنهاد     
دسـت آمـده، مـؤثرترین        با توجه به نتایج به    . استفاده کردند  ICDغرب بستان خوزستان از مدل       جنوب

 منطقه مورد کردند وعامل محیطی گزارش را  زایی در منطقه مورد مطالعه       عامل در افزایش شدت بیابان    
هایی که  برنامه. بندي کردند طبقههاي شدید و خیلی شدید   شدت فرسایش بادي درکالسنظراز را نظر  

صـورت   فعـال بـه   هاي فعال و نیمـه   هاي ماسه   گرفت اجراي عملیات اصالحی بر روي تپه        مد نظر قرار    
نـژاد   نظري. کی و شیمیایی همراه با عملیات بیولوژیکی بودهاي روان با انجام عملیات فیزی       تثبیت ماسه 

آباد خارتوران، کـارایی    زایی در منطقه رضا    ریت خطر بیابان  بندي و تدوین برنامه مدی       پهنه براي) 2010(
هاي مدیریتی براي کاهش خطر و  راهکارها و برنامه. را مورد ارزیابی قرار داد   ICDو   ESAsهاي    مدل

 در منطقه رضاآباد خارتوران در قالب چهار اسـتراتژي مـدیریتی بـا عنـوان، بـدون               زایی خسارت بیابان 
نتـایج نـشان   .  گردیـد ارایـه  برنامه مدیریتی، حفظ وضعیت موجود، اجتناب از خطر و اقدامات کنترلی       

 درصـد از    80/5 درصـد نیازمنـد برنامـه مـدیریتی اقـدامات کنترلـی،              8/68ترین سطح منطقه     داد بیش 
 درصـد شـامل   79/17مـدیریتی اجتنـاب از خطـر، همچنـین       در محدوده اعمال برنامه    مساحت منطقه 

برنامـه    درصد از سـطح کـل منطقـه در محـدوده بـدون     61/7 مدیریتی حفظ وضعیت موجود و   برنامه
هـاي خطـر،     تطابقی تفاوت آمـاري فراوانـی کـالس      هاي جدول با توجه به نتایج   . یتی قرار داشت  مدیر
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منظـور   بـه ) 2011(هنردوسـت و همکـاران   . دار شـد  زایی معنـی  خطر بیابان  یتخسارت و برنامه مدیر   
زایی در بخش شمالی دشت گرگـان، از مـدل مـدالوس اصـالح شـده             ارزیابی شدت و خسارت بیابان    

شـدت، در     درصد از منطقـه بـه      79/2 و   27/44،  48/52نشان داد که    شان   پژوهشنتایج  . استفاده کردند 
تـرین    خـاك و مانـدابی شـدن مهـم      هاي  شاخص  قرار دارد و   زایی یر بیابان تأث حد متوسط و کمی تحت    
هـاي مـدیریتی     برنامـه پـژوهش در ایـن  . زایی در منطقه مورد مطالعـه اسـت   عوامل مؤثر بر روند بیابان 

 حـساس بـه   نـسبت  بـه را هاي کشاورزي را ضـروري خوانـده و قـسمت جنـوبی           پایداري پروژه  براي
بند استان گلـستان پـس از ارزیـابی خطـر و        در منطقه آق  ) 2013(آرامی  . تزایی معرفی کرده اس    بیابان

در نهایـت برنامـه     .  بـه تـدوین برنامـه مـدیریتی پرداخـت          IMDPAزایی توسط مـدل      خسارت بیابان 
بدون برنامه، حفظ وضـعیت موجـود، اجتنـاب از خطـر و          : استراتژي شامل چهار   مدیریتی را در قالب   

 درصـد از سـطح منطقـه در گزینـه     43/14 نـشان داد کـه        پژوهـشش  و نتایج  دادارایه   اقدامات کنترلی 
 درصـد در محـدوده اعمـال برنامـه     2/23 حفـظ وضـع موجـود،     درصد در برنامه 14/36بدون برنامه،   

.  درصد از سطح منطقه نیازمند برنامه مدیریتی اقدامات کنترلی است23/26مدیریتی اجتناب از خطر و      
زایـی در   زایی با استفاده از نقشه خطر و ریسک بیابـان         برنامه مدیریت بیابان    ارایه پژوهشهدف از این    

   .منطقه سبزوار است
  

  ها مواد و روش
   دقیقـه و  29 درجـه و    36 شـمالی      هکتـار بـین عـرض      85/467739با وسعت   منطقه مورد مطالعه    

 درجه 56  و ثانیه38  دقیقه و43 درجه و 56  شرقی و طول ثانیه43 دقیقه و 44 درجه و  35و   ثانیه   45
 شهرسـتان سـبزوار از اسـتان خراسـان     جزواز نظر تقسیمات سیاسی . قرار دارد ثانیه 16 دقیقه و    20و  

ارتفـاع  ). 1شـکل  (باشد که قسمت بزرگ آن در حوضه کویر مرکزي ایران واقع شده است   رضوي می 
متوسط بارنـدگی شهرسـتان   . دکن  متر در کوهستان تغییر می     1701 تا   کویر متر در    796منطقه از حدود    
تـوان بـه دو شـهر داورزن و     از مراکز جمعیتی مهم این منطقه می. باشد متر می   میلی 180سبزوار حدود   

   .روداب اشاره کرد
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  . نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه در شهرستان سبزوار و استان خراسان رضوي-1شکل 

  
هـاي   پـس از رقـومی کـردن نقـشه         :)فولـوژي هـاي ژئومور   رخـساره (تهیه نقشه واحدهاي کـاري      

، گیاهی شهرستان سـبزوار   منطقه مورد مطالعه و تهیه نقشه شیب، نقشه پوشش   1:100000شناسی   زمین
 مربـوط بـه    TMسنجنده)  میالدي2011سال (اي  ، تصاویر ماهوارهGoogle Earthاي  تصاویر ماهواره

 کاري براي منطقه مورد مطالعه در سـه واحـد       و بازدید میدانی؛ نقشه واحدهاي     35 و ردیف    161گذر  
مرتـع، جنگـل،   (، اراضی مرتعـی و جنگلـی     )زراعی، باغی، دیم، آیش و بایر      (بزرگ اراضی کشاورزي  

هاي  ها، کوه اي، سطوح سنگفرشی، تپه هاي ماسه اراضی کویري، تپه( کاربري بدون، اراضی ...)زار و بیشه
    .دست آمد ه، ب...)لخت و

که نقشه واحـدهاي کـاري منطقـه     بعد از این   :MICDزایی با استفاده از مدل       ت بیابان ارزیابی وضعی 
مـدل  . زایـی شـد   دهـی و ارزیـابی بیابـان     ها اقدام به ارزش    مورد مطالعه تعیین گردید، در هر یک از آن        

MICD    هاي زیر را معرفی کرده است  ها شاخص  اساس کاربري آن   بر زایی  براي ارزیابی وضعیت بیابان
دهی اسـتفاده گردیـد    ها براي ارزش که در این پژوهش نیز از این شاخص ) 2011ختصاصی و سپهر،    ا(
  ). 1جدول (
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  .MICDزایی در مدل  هاي مورد استفاده در ارزیابی خطر بیابان  شاخص-1جدول 

  ها شاخص  )کاربري(واحدهاي بزرگ 

  کشاورزياراضی 
اطراف مزارع، مدیریت خاك و الگوهاي کشت در محدوده اراضی، وضعیت بادشکن در 

زمین، بافت خاك، مدیریت بقایاي گیاهی، رطوبت خاك و دور آبیاري و وزش بادهاي با 
  ) متري10 متر بر ثانیه در ارتفاع 6(سرعت بیش از سرعت آستانه 

  مرتعی و جنگلیاراضی 

 تراکم پوشش گیاهی مؤثر در سطح خاك، مدت زمان ماندگاري گیاه در سطح خاك، تراکم
سنگریزه در سطح خاك، آثار ناشی از تردد دام و ادوات در سطح خاك، تداوم وزش باد با 

هاي شلجمی شکل،  سرعت بیش از سرعت آستانه، آثار بادساییدگی خاك و ظهور رخساره
  ها مقاومت فشاري خاك در شرایط خشک و آثار انباشت خاك در پاي گیاهان و سنگ

   کاربريبدوناراضی 
حی، آثار آشفتگی ناشی از تردد دام و ادوات، تداوم وزش باد با سرعت وضعیت خاك سط

هاي شلجمی شکل، مقاومت  بیش از سرعت آستانه، آثار بادساییدگی خاك و ظهور رخساره
  ها فشاري خاك در شرایط خشک و آثار انباشت خاك در پاي گیاهان و سنگ

  
اضی با کاربري جنگل و مرتع و اراضی اراضی با کاربري کشاورزي، ار(هاي هر کاربري  به شاخص

از جمـع ارزش  .  داده شـد 4 تـا  0 ارزشی بین )8 و جدول 2شکل   (در هر واحد کاري   )  کاربري بدون
زایی در هر واحـد کـاري        هاي شدت بیابان    کالس 2ها و بر پایه جدول       اساس کاربري آن  ها بر  شاخص

   .برآورد شد
  

  ).2010حسینی و همکاران،  (MICDدر مدل زایی  هاي بیابان بندي کالس  طبقه-2جدول 

  عالمت  دامنه اعداد  کالس
 I  0-6/5  )پنهان(آرام 

  II  6/5-2/11  کم
  III  2/11-8/16  متوسط

  IV  8/16-4/22  زیاد
  V  4/22- 28  )اوج(شدید 

  
ی و بـا  یزایی ابتدا عناصر در معرض خطر شناسـا   بیابانریسک براي برآورد   :زایی برآورد ریسک بیابان  

زایـی از     ریسک بیابان  زایی، اساس نقشه شدت خطر بیابان    همچنین بر  و   ها  آن پذیري یین درجه آسیب  تع
   ):2006ستپولس، ااناگن(دست آمد  ه ب1رابطه 
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)1(                                                                                                      R=H×E×V  
  

پـذیري عناصـر    درجه آسـیب : V  وعناصر در معرض خطر: Eبزرگی خطر، : Hریسک،   :R،  که در آن  
 ).2009جمشیدي، (باشد  می

 مشخص شد کهزایی  هاي خطر بیابان  پس از مشخص شدن کالس     :تهیه نقشه عناصر در معرض خطر     
 طرعناصر در معرض خهاي  کالس. زایی در کدام کالس خطر قرار دارند       در معرض خطر بیابان   عناصر  

هاي کارشناسی تعیـین   که در چه کالسی از شدت خطر قرار دارند و با استفاده از ارزش           با توجه به این   
  ).3جدول (گردید 

  
  .هاي عناصر در معرض خطر در منطقه سبزوار  کالس-3جدول 

  تعداد عناصر در واحد پلیگون  طبقات کیفی  کالس عناصر  ردیف
1  I 2  کم خیلی≤  
2  II  3  کم  
3  III  4  سطمتو  
4  IV  5  زیاد  
5  V  6≥  زیاد خیلی  

  
ر پذیري عناصر، وجود خط  براي محاسبه ارزش آسیب:پذیري عناصر در معرض خطر تهیه نقشه آسیب

عناصري که در کالس . باشد  اهمیت میداراي اقتصادي و اکولوژیکی نظرو شرایط هر یک از عناصر از 
پذیري  هاي آسیب ارزش). 4جدول (ند تري برخوردار پذیري بیش خطر باالتري قرار دارند از ارزش آسیب

   ).4جدول (دست آمد  هب) V(پذیري  هاي آسیب بندي شدند و کالس   کالس5اساس جدول بر
و ) E(هاي عناصر در معرض خطـر         در کالس ) H(زایی   هاي خطر بیابان     از ضرب کالس   ،در پایان 

بندي  حد کاري محاسبه شد که از کالسعدد ریسک براي هر وا) V(پذیري عناصر   کالس درجه آسیب  
 1پارامتریک دست آمد و با استفاده از آزمون نا هب) R(هاي ریسک     ، کالس 6این اعداد با توجه به جدول       

   .ها مشخص گردید  تفاوت آماري فراوانی کالس2مربع کاي

                                                
1- Nonparametric 
2- Chi Square  
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  . ارزش صفات عناصر در معرض خطر-4جدول 

  عدد آسیب  عامل  عناصر
  2-10  کند  افزایش پیدا می2ارزش گیاهان مرتعی و افزایش شدت خطر با ضریب با باال رفتن   مرتع

  2-10  کند  افزایش پیدا می2با باال رفتن ارزش گیاهان مرتعی و افزایش شدت خطر با ضریب   شده کاري اراضی درخت
  3-15  کند  افزایش پیدا می3پذیرتر و شدت خطر افزایش پیدا کند با ضریب  چه گیاه آسیبهر  زراعت

  2-10  کند  افزایش پیدا می2با افزایش کالس خطر با ضریب   چشمه، چاه، قنات
  3-15  کند  افزایش پیدا می3با افزایش کالس خطر با ضریب   اماکن مسکونی

  2-10  کند  افزایش پیدا می2با افزایش کالس خطر با ضریب   تاسیسات

  جاده
 قراردارند و 3 و 2هاي درجه   در اولویت باالتري نسبت به جاده    1هاي درجه     جاده

   کند  افزایش پیدا می2با افزایش کالس خطر با ضریب 
10-2  

  
  .پذیري عناصر در معرض خطر  کالس آسیب-5جدول 

  پذیري عدد آسیب  طبقات کیفی  پذیري کالس آسیب
I  0- 16  کم خیلی  
II  17- 32  کم  
III  33- 48  متوسط  
IV  49- 64  زیاد  
V  65- 80  زیاد خیلی  

  
  . کالس ریسک و عدد ریسک-6 جدول

  عدد ریسک  طبقات کیفی  کالس ریسک
I 0- 8  کم خیلی  
II  9- 15  کم  
III  16- 35  متوسط  
IV  36- 80  زیاد  
V  80- 136  زیاد خیلی  
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 در هر واحد کاري، با استفاده از کالس ریـسک، شـرایط        :اساس معادله ریسک  هاي مدیریتی بر    برنامه
   .زایی معرفی گردید هاي مدیریت بیابان ایی، اولویت برنامهز هاي مهم بیابان منطقه و شاخص

  
  نتایج

   واحـد،   4 در) هـاي ژئومورفولـوژي    رخـساره ( واحـدهاي کـاري      ها،  با ادغام و تفسیر بصري نقشه     
  ).2 و شکل 8جدول (دست آمد  ه رخساره ب96 تیپ و 10

 کـاري براسـاس کـاربري      ، هـر واحـد    MICDمدل  زایی با استفاده از       ارزیابی وضعیت بیابان   براي
اسـاس معیارهـا و فرآینـدهاي       زایی براي هر واحد بر     دهی گردید و کالس خطر بیابان      مورد نظر ارزش  

 شـد زایـی تهیـه    هـا نقـشه وضـعیت بیابـان     پس از تعیین ارزش عددي رخساره. دست آمد هزایی ب  بیابان
  ).3شکل (
  

 
  

   .منطقه مورد مطالعه) هاي ژئومورفولوژي رخساره( نقشه واحدهاي کاري -2شکل 
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  .MICDزایی منطقه سبزوار با استفاده از مدل   نقشه شدت بیابان-3شکل 
  

 شناسایی) E(زایی، ابتدا عناصر در معرض خطر        بندي نقشه ریسک بیابان      پهنه براي :زایی ریسک بیابان 
  نقشه شدت خطرهر عنصر و در نظر گرفتن) V(پذیري   درجه آسیباز نظرپس از تهیه نقشه آن،      . شد

)H(زایی ، کالس ریسک بیابان) R( ترین سطح منطقه را  بیش در نهایت .بندي گردید پهنه در پنج کالس
به خود اختـصاص داد     )  درصد 16/9(کم   ترین سطح را کالس خیلی     و کم )  درصد 77/46(کالس زیاد   

   ).4شکل (
زایـی در منطقـه در جهـت     مدیریتی بیابان هاي     راهکارها و برنامه   :زایی  هاي مدیریتی خطر بیابان     برنامه

ـ زایـی ارا   برنامه مدیریت خطـر بیابـان  10 و  ردراهب 4توسعه پایدار و بهبود شرایط محیطی در قالب          ه ی
، )9جـدول  (هاي برنامه مدیریتی  اساس کالسدر نهایت بر.  مشخص شده است7دول گردید که در ج   

   .)5شکل  (شدنقشه برنامه مدیریتی تهیه 
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   .زایی منطقه سبزوار  نقشه ریسک بیابان-4شکل 
  

 
  

   .زایی منطقه مورد مطالعه هاي مدیریتی خطر بیابان  برنامههاي کالس نقشه -5شکل 
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  .زایی منطقه سبزوار  بیابانهاي مدیریت  برنامهارایه و تدوین راهبردها و الگوي -7جدول 

کالس   برنامه مدیریتی
  هاي مناسب پیشنهادي برنامه  سزیرکال  کالس  اولویت  راهبرد  ریسک

Ia  هاي ناصحیح کشاورزي راهکارهاي زراعی و اصالح روش  
V  اول  I  

Ib  کشت گیاهان ماسه دوست، احداث بادشکن  

IIa  سازي مراتع، افزایش پوشش گیاهی غنی 

IIb کشت گیاهان ماسه دوست، احداث بادشکن  IV  

اقدامات 
  کنترلی

  II  دوم

IIc هاي ناصحیح کشاورزي ي زراعی و اصالح روشراهکارها  

IIIa  سازي مراتع و افزایش پوشش گیاهی غنی 

IIIb  
ورزي در مناطق با     سازي مراتع، خاك    افزایش پوشش گیاهی، غنی   

  III  بافت سنگین، احداث بند انحرافی، پخش سیالب، حوضچه آبگیر
اجتناب 
  از خطر

  III  سوم

IIIc کشاورزيهاي ناصحیح اصالح روش   

IVa  
جلوگیري از تغییر کاربري اراضی، تخریب پوشش گیـاهی و          

  ها کنترل چرا، کنترل جریان رودخانه
II 

حفظ 
وضع 
  موجود

  IV  چهارم
IVb 

هـاي   دوست، احداث بادشـکن بـراي تپـه      کشت گیاهان ماسه  
  اي و پخش سیالب ماسه

I  بدون برنامه مدیریتی 

  
هاي برنامه مـدیریتی بـا آزمـون مربـع کـاي، فراوانـی،             ین کالس با توجه به آزمون تفاوت آماري ب      

باشـد   دار مـی  داراي اخـتالف معنـی  ) >01/0P( درصد 1ها در سطح مساحت و درصد مساحت کالس  
 بـه خـود   IIIcو  IIbهاي  ترتیب کالس ترین سطح منطقه مورد مطالعه را به  ترین و کم   بیش). 9جدول  (

   ).9جدول (اختصاص داد 
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 .پذیري، ریسک و برنامه مدیریتی در هر واحد کاري هاي عناصر در معرض خطر، آسیب  کالس-8جدول 
کالس برنامه 

  مدیریتی
کالس 
 ریسک

کالس 
  پذیري آسیب

کالس عناصر 
  در معرض خطر

  شاخص
    )رخساره(واحد کاري 

V 1 1 1 1  مرتفعنسبت بههاي دازیتی کوه  
V 1 1 1 2 اره تندهاي آهکی بسیار مرتفع با دیوکوه  

IVa 2 2 3 3 هاي آتشفشانی کالته رجائیتناوب سنگ  
IIIa 3 2 4 4  هاي آتشفشانی درگزتناوب سنگ  
V 1 1 1 5 مرتفع نسبت بهیافته  هاي فرسایشکوه  
V 1 1 1 6 آبادبرونزد سنگی هالك  

IVa 2 2 3 7 آبادبرونزد سنگی فضل  
IVa 2 2 3 8  دار هاي آهکی مارنکوه  
V 1 1 1 9  رشته مارنی با فرسایش خندقی  
V 1 1 1 10 تناوب سنگ آهک و شیل کرم رنگ  
V 1 1 1 11 هاي گرانیتیتپه  
V 1 1 1 12 کنگلومراي سست شده ضعیف  
V 1 1 1 13 انداز خندقی سنگ با چشم ماسه  

IVa 2 2 3 14  آبادانداز خندقی هالكسنگ با چشم ماسه  
IVa 2 2 3 15  شیل، ماسه سنگ و توف  
V 1 1 1 16  هاي با سنگ آتشفشانیتپه  

IIIa 3 3 5 17  هاي آتشفشانی کهکتناوب سنگ  
V 1 1 1 18  هاي آتشفشانی دارینتناوب سنگ  
V 1 1 1 19  هاي آتشفشانی با شیب کمتناوب سنگ  

IIIc 3 3 2 20 هاي مارنی با اراضی کشت شده گوداسیاتپه  
IIc 4 3 3 21  شت شده نهالدانهاي مارنی با اراضی کتپه  
IIIa 3 2 4 22  هاي مارنی با فرسایش خندقیتپه  
IIIa 3 3 3 23 هاي مارنی بنقن با فرسایش خندقیتپه  
IIIa 3 2 4 24 هاي مارنی با فرسایش خندقی و پوشش شورپسندتپه  
IIIa 3 3 3 25 هاي کرم رنگ تا صورتی با کنگلومرا باشتینهاي مارنتپه  
V 1 2 1 26  هاي مارنی کرم رنگ تا صورتی با کنگلومرارشته تپه  
V 1 1 1 27 اي، دولومیتیسنگ آهک مارنی، ماسه  

IVa 2 2 2 28 اي هاي رودخانهآبرفت  
V 1 1 2 29 اینسلبرگ فرسایشی  
IIa 4 3 4 30  هاي کم ارتفاع جوان مخروط افکنه  
V 1 1 2 31 هاي کم ارتفاع جوان دارین مخروط افکنه  
V  1 1 2 32  هاي مرتفع و کهن شمالی مخروط افکنه  
IIa 4 4 5 33  هاي مرتفع و کهن درقدم مخروط افکنه  
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   -8جدول ادامه 
کالس برنامه 

  مدیریتی
کالس 
 ریسک

کالس 
  پذیري آسیب

کالس عناصر 
  در معرض خطر

  شاخص
    )رخساره(واحد کاري 

IVa 2 2 2 34 اي شمال داورزنهاي رودخانهآبرفت  
IIIa 3 2 4 35  اي جنوبیهاي رودخانهآبرفت  
IIb 4 4 5 36  اي با فرسایش آبراههمخروط افکنه  
IIa 4 3 4 37 ايهاي گوداسیا با فرسایش آبراههمخروط افکنه  
IIc 4 4 4 38 هاي جوان مهر با اراضی کشت شدهمخروط افکنه  
IIc 4 3 3 39  هاي جوان دارین با اراضی کشت شدهمخروط افکنه  
IIa 4 4 5 40  هاي کم ارتفاع جوان ریوندمخروط افکنه  
IIIa 3 3 3 41  هاي کم ارتفاع جوان داورزنمخروط افکنه  
IIa 4 4 5 42  هاي کم ارتفاع جوان پروندمخروط افکنه  
IVa 2 2 2 43  هاي مرتفع کهن شمال داورزنمخروط افکنه  
IIa 4 4 5 44  هاي مرتفع کهن جنوبیمخروط افکنه  
IIc 4 3 4 45 سیلت و رس با اراضی کشت شده  
IIb 4 3 4 46  بندي شده اراضی تراس  
V 1 2 1 47 ايهاي رودخانه آبرفت  
V 1 1 1 48 اینسلبرگ پروند  

IVa 2 2 2 49 مجموعه اینسلبرگ مقیسه  
Ia 5 5 5 50 هاي کشت شده غرب سبزوارمخروط افکنه  
Ia 5 5 5 51 بهاي کشت شده کال رودامخروط افکنه  
Ia 5 5 5 52 هاي کشت شده نامنمخروط افکنه  
Ia 5 5 5 53 هاي کشت شده مزینانمخروط افکنه  

IVb 4 4 5 54 اراضی شور و رسی با پوشش شورپسند نامن  
IVb 4 4 5 55 اراضی شور و رسی با پوشش شورپسند مقیسه  
IVb 4 3 4 56 دشت ریگی ریزدانه داورزن  
IVb 4 3 4 57 آباد انه فیضدشت ریگی ریزد  
IIIb 3 3 3 58 هاي کم ارتفاع جوان رودابافکنهمخروط  
IIIa 3 3 3 59 هاي کم ارتفاع جوان کوه پروندافکنهمخروط  
V 1 1 1 60 اراضی شور و رسی با پوشش شورپسند چوبین  
IIb 4 4 5 61 اراضی شور و رسی با پوشش شورپسند ملوند  
Ia 5 5 5 62  شدهاراضی سیلت و رسی کشت  
IIb 4 3 3 63 اراضی سیلت و رسی با پوشش شورپسند  
IIb 4 3 4 64 اراضی سیلت و رسی روداب با پوشش کم  
IIIa 3 3 3 65 اراضی سیلت و رسی پروند با پوشش کم  
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   -8جدول ادامه 
کالس برنامه 

  مدیریتی
کالس 
 ریسک

کالس 
  پذیري آسیب

کالس عناصر 
  در معرض خطر

  شاخص
    )ارهرخس(واحد کاري 

IIIb 3 2 4 66 اي سیلت و رس با پوشش درختچه  
IVb 2 2 1 67 اراضی رسی و شور با پوشش درختی  
IIIb 3 3 2 68 هاي فعال با سیف، اشکال بارخانی و پیش بارخانیتپه  
V 1 2 1 69 هاي ناقص تا طولیبارخان  

IVb 4 4 4 70 )سیف(اي کشیده  هاي ماسه تپه  
Ib 2 2 1 71 کهاي سیلتپه  
IIb 3 3 3 72 اي عرضی و تثبیت شدههاي ماسهتپه  
IIb 4 4 3 73 اي عرضی و نیمه تثبیت شده با پوشش مرتعیهاي ماسهتپه  
IIIb 3 3 2 74 اي عرضی و تثبیت شده حارث آبادهاي ماسهتپه  
V 1 1 1 75 اي عرضی و تثبیت شده با پوشش متراکمهاي ماسهتپه  

IVb 4 3 3 76 اي موازي تثبیت شده با پوشش درختی اسههاي م تپه  
Ib 5 5 5 77 اي موازي تثبیت شدههاي ماسهتپه  
V 1 2 1 78  اي صبريآبرفت رودخانه  
V 1 2 1 79  اراضی شور با نبکا و ربدو  

IVb 2 2 2 80 اراضی سیالبی با پوشش شورپسند  
V 1 1 1 81 اراضی شور فسنقر با سطح ایستابی باال  
V 1 1 1 82 اراضی سیالبی شمال ارگ با پوشش درختی  

IVa 2 2 3 83 کال شور با پوشش درختی  
V 1 2 2 84 آباد با پوشش درختی اراضی سیالبی شمس  
V 1 2 2 85 اراضی سیالبی با پوشش درختی چشام  

IIIb 3 3 3 86 اراضی شور و مرطوب با سطوح نرم و پف کرده  
IVb 2 2 2 87 دشت سیالبی کالشور  
IIIb 3 3 3 88 اراضی سیالبی مسطح و شور  
V 1 2 1 89 اراضی مسطح و شور با پوشش شورپسند  

IIIb 3 3 3 90 اراضی مسطح و شور مزینان  
IIb 4 3 4 91 مجموعه اینسلبرگ با پوشش شورپسند  
IIb 4 4 5 92 هاي رسی شور روداب کفه  
IIIb 3 3 3 93 هاي رسی شور مزینان کفه  
V 1 2 1 94 کرده هاي نرم و پف مکی مزینان با پهنهسطوح ن  

IIIb  3 3 2 95 سطوح شور و پف کرده شمال ارگ  
V 1 2 1 96  هاي رسی نمکی با رشته گنبدهاي نمکی پهنه  
    جمع 264 241 248 
    میانگین 44/5 97/4 11/5 
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  .قه سبزوارزدایی در منط هاي مدیریتی بیابان فراوانی و درصد فراوانی اولویت برنامه -9جدول 

  درصد مساحت  مساحت  درصد فراوانی  فراوانی  برنامه مدیریتی ردیف
1  Ia  5  21/5  51/65807 07/14 

2 Ib  1  04/1  45/8411 80/1 

3 IIa  6  25/6  24/31712 78/6 

4 IIb  14  58/14  175144 44/37 

5 IIc  4  17/4  40/11902 54/2 

6 IIIa  10  42/10  61/8412 21/8  
7 IIIb  10  42/10  57/41068 78/8 

8 IIIc  1  04/1  55/361 08/0 

9 IVa  10  42/10  97/16575 54/3 

10 IVb  8  33/8  07/35496 59/7 

11 V  31  29/32  48/42847 16/9 

 100 85/467739  100  96   جمع

 60/105**  45/476533**  47/90**  56/90**   مربع کاي
  . دار معنیغیر ns درصد و 1 احتمال دار در سطح معنی ** درصد، 5 احتمال دار در سطح معنی* 
  

  گیري بحث و نتیجه
  هاي مدیریتی  برنامهارایه

I :   (این محدوده با کالس ریسک زیاد        :)اولویت اول (اقدامات کنترلیIV (     دو نوع برنامه مدیریتی را
پـذیري بـاال را     درصد از سطح منطقه که اراضی کشاورزي با کالس خطـر و آسـیب  07/14: شامل شد 

تمام اراضی کشاورزي شمال کالشور از . پیشنهاد شد) Ia (1 مدیریتی نوع  دهد، کالس برنامه  میتشکیل
گنجی و اراضی کـشاورزي چـاه    آباد تا کالته شهر سبزوار تا مزینان، اراضی کشاورزي روداب و حارث        

نـد  ا شـدن ایـن اراضـی شـده     تـرین عـواملی کـه باعـث بیابـانی      مهم. عمیق نور جزء این مناطق هستند     
هـایی   است کـه برنامـه  » هاي اراضی الگوي کشت در محدوده«و » مدیریت بقایاي گیاهی «هاي    شاخص

 مانـدن بقایـاي    هاي ناصحیح کـشاورزي، آگروفارسـتی و بـاقی    چون راهکارهاي زراعی، اصالح روش 
صاص به خود اخت) Ib (2 درصد از سطح منطقه را کالس مدیریتی نوع 80/1. توان نام برد گیاهی را می

 کـه در معـرض   شود می» پشته عباس«و » پروند«تا » تسبند«اي از روستاهاي    هاي ماسه    و شامل پهنه   داد
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هـاي مـؤثر در ایـن منـاطق      ترین شاخص مهم. هاي روان قرار دارد    خطر فرسایش بادي و حرکت ماسه     
بـراي  . آیـد  شمار می به» آثار انباشت خاك در پاي گیاهان«و » مقاومت فشاري خاك در شرایط خشک    «

هـاي    پاشـی تپـه     چون احداث بادشکن، احیاء پوشش گیاهی و مـالچ         هاي مدیریتی هم    این مناطق برنامه  
که اجراي عملیـات اصـالحی بـر روي    ) 2009( سبهانی و همکاران پژوهشاي پیشنهاد شد که با   ماسه

  .همخوانی دارد کنند فعال را پیشنهاد می هاي فعال و نیمه هاي ماسه تپه

II :(براي کالس ریسک متوسط      :)اولویت دوم (دامات کنترلی   اقIII ( سه نوع برنامه مدیریتی تفکیک
این .  درصد منطقه را پوشش داد  78/6هاست،    که شامل دشت ریگی و مخروط افکنه      ) IIa (1نوع  . شد

 در  پیوسـته و »پروند«هاي   و به مخروط افکنه    کشیده »کهک« تا   »بنقن«پهنه در جنوب منطقه سبزوار از       
توان به  زایی این پهنه می هاي مؤثر در بیابان   از شاخص . یابد   ادامه می  »مهر« تا   »گوداسیا«شمال منطقه از    

هـایی چـون    اشاره کرد کـه برنامـه  » مدت زمان ماندگاري گیاه«و » تراکم پوشش گیاهی مؤثر در خاك   «
  برنامـه . زایی آن مفید باشـد     نتواند در کاهش اثرات بیابا      کاري می   تقویت و احیاء پوشش گیاهی و بوته      

اي ارگ  هـاي ماسـه   هـا و قـسمت بزرگـی از تپـه     افکنه هاي رسی، مخروط که شامل دشت  ) IIb (2نوع  
هاي مـؤثر   شاخص. خود اختصاص داد   را به )  درصد 44/37(ترین سطح منطقه     باشد، بیش  خارتوران می 

مقاومـت فـشاري خـاك در شـرایط      «و  » پوشش گیاهی مؤثر در خاك    «زایی با کاربري مراتع،      در بیابان 
» آثـار انباشـت خـاك   «و » آثـار بادسـاییدگی خـاك     « کـاربري،    بدوندر اراضی   . آمدندشمار   به» خشک

زایـی منطقـه، از     هاي مؤثر در بیابـان      با توجه به شاخص   . زایی منطقه بودند   هاي بیابان  ترین شاخص  مهم
. ها و احداث بادشـکن اشـاره کـرد     احیاء رویشگاهکاري، توان به بوته هاي مدیریتی پیشنهادي، می  برنامه

شـود،    را شـامل مـی  »فیلـشور « و »دارین«، »گوداسیا«که اراضی کشاورزي   ) IIc (3برنامه مدیریتی نوع    
زایـی ایـن منـاطق،     هاي مـؤثر در بیابـان   شاخص.  درصد از سطح منطقه را به خود اختصاص داد       54/2

هــاي مــدیریتی  برنامــه. بودنــد» یت بقایــاي گیــاهیمــدیر«و » الگوهــاي کــشت در محــدوده اراضــی«
  .آگروفارستی و مدیریت صحیح بقایاي گیاهی براي اراضی کشاورزي پیشنهاد شدند

III:  این محدوده که کالس ریسک  :)اولویت سوم(اجتناب از خطرII شامل سه نـوع   برگرفت را در
 درصد از سطح منطقه، مخـروط  21/8 با اختصاص ) IIIa (1برنامه مدیریتی نوع    . برنامه مدیریتی است  

. توان اراضی کاهک، مهر، زرد کوهی، ریوند، الرهنـگ و گـرو را نـام بـرد     که می. ها را شامل شد     افکنه
مـدت زمـان   « و »تـراکم پوشـش گیـاهی   «زایی اراضی با کـاربري مرتعـی،        هاي مؤثر در بیابان     شاخص
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 »بادسـاییدگی « و »انباشـت خـاك  « هـاي   کـاربري، شـاخص  بـدون  است و در اراضـی    »ماندگاري گیاه 
هـاي مـدیریتی     براي این مناطق برنامـه    . شمار آمدند  زایی منطقه به    هاي مؤثر در بیابان     ترین شاخص  مهم

برنامـه  . افزایش پوشش گیاهی و احداث بادشکن در اراضی در معرض فرسـایش بـادي پیـشنهاد شـد        
هاي   مناطقی با کالس خطر باالست که تپه درصد منطقه را پوشاند و شاملIIIb (78/8 (2مدیریتی نوع 

از جملـه جنـوب   (هاي تیپ کـویر   ، رخساره»پروند«در جنوب روستاي » قیچی کالته«اي روستاي     ماسه
. را شـامل شـد  » برآبـاد «تـا  » فـسنقر «کـاري شـده روسـتاهاي     و اراضی درخـت   ) مزینان و شمال ارگ   

. بودند» مدت زمان ماندگاري گیاه«و »  گیاهیتراکم پوشش«زایی این مناطق  هاي مؤثر در بیابان شاخص
ورزي در مناطق بـا بافـت سـنگین،         سازي مراتع، خاك    هاي مدیریتی افزایش پوشش گیاهی، غنی      برنامه

) IIIc (3برنامـه مـدیریتی نـوع       . احداث بند انحرافی، پخش سیالب، حوضچه آبگیر پیـشنهاد گردیـد          
درصد از سطح منطقه شامل که براي این اراضی نیـز   08/0را با اختصاص » گوداسیا«اراضی کشاورزي   

هاي مؤثر در این اراضی وضعیت بادشـکن در   شاخص. هاي کشاورزي پیشنهاد شد  برنامه اصالح روش  
  .اطراف مزارع و مدیریت بقایاي گیاهی بود

IV :    براي این محدوده که کالس ریسک        :)اولویت چهارم (حفظ وضع موجودII       را شـامل شـد، دو
 درصد مناطقی   54/3 با پوشش    1پیشنهاد گردید که نوع     ) IVb (2و نوع   ) IVa (1مدیریتی نوع   برنامه  

ها با کالس خطر پایین را شامل شدند که روستاهاي  ها و مخروط افکنه   چون پوشش درختی، کوهستان   
، هاي مؤثر در این محدوده براي کاربري مراتـع          شاخص. را شامل شد  » کهک«تا  » آباد  فضل«،  »الرهنگ«
و » انباشـت خـاك  « کاربري بدونو براي اراضی    » ماندگاري گیاه مدت زمان   «و  » تراکم پوشش گیاهی  «
هـاي مـدیریتی جلـوگیري از تغییـر          براي این مناطق برنامه   . توان نام برد    را می » آثار بادساییدگی خاك  «

برنامـه  . گردیـد ها پیشنهاد  کاربري اراضی، تخریب پوشش گیاهی و کنترل چرا، کنترل جریان رودخانه         
اي فعـال و   هـاي ماسـه   چـون تپـه    درصد مناطق با کالس خطر باال هم 59/7که  ) IVb (2مدیریتی نوع   

. داده استدهد، عناصر در معرض خطر بسیار کمی را در خود جاي   هاي نمکی پالیا را تشکیل می       کفه
مقاومت فشاري خاك «و » آثار انباشت خاك«زایی اراضی با کاربري مرتعی،  هاي مؤثر در بیابان شاخص

» انباشت خاك «و  » تر از آستانه   سرعت وزش باد بیش   «و براي اراضی بدون کاربري      » در شرایط خشک  
هـاي    هایی چون، کشت گیاهان ماسه دوست، احداث بادشکن بـراي تپـه            براي این مناطق برنامه   . بودند
   .اي و پخش سیالب پیشنهاد گردید ماسه
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V :  زایـی   بیابان خطر شدتاند با   درصد از مساحت منطقه سبزوار، مناطقی  57/5 :بدون برنامه مدیریتی
نـو و   هـاي ده  هاي جغتاي، کـوه   کوه توان به کوه پروند، اینسلبرگ پروند، کوه دارین، رشته    که می  ،پایین

 خطر باال و عناصر در معرض خطر شدتبا شامل مناطقی نیز  درصد از منطقه 59/3. نهالدان اشاره کرد
 گزکاري شده کالشور، اراضی شـور شـمال ارگ خـارتوران، اراضـی شـور       توان اراضی  اند که می   اندك

هـاي   زایـی انـدك و محـدودیت      دلیـل ریـسک بیابـان      در این بخش به   . را نام برد  فسنقر و کویر مزینان     
در ایـن منـاطق، امکـان اجـراي         . گـردد  خصوص ادافیکی برنامه خاصی پیـشنهاد نمـی        هتوپوگرافی و ب  

اي باال و اثربخشی کم  ها با هزینه وجود ندارد و اجراي پروژه... هاي متنوع بیولوژیکی، مکانیکی و پروژه
   .همراه است
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Abstract1 

Desertification is one of the greatest environmental challenges at present. 
Practical activities in controlling desertification must be based on current 
desertification situation and its severity. The aim of this research, the presentation 
of desertification management plan is based on desertification risk map. Once 
produced, the work-unit map (geomorphological facies) of Sabzevar, a scoring 
process in each unit according to the MICD model and the desertification hazard 
map was done. The risk number was defined for each work-unit by multiplying 
desertification hazard classes to elements at risk and vulnerability of the elements 
at risk and risk classes were obtained by classification of risk number. Then, 
management strategies and schedules were defined on the basis of the risk classes, 
field’s characteristics and important desertification indices in each work unit. 
These strategies were introduced in the frame of 4 strategy and 10 desertification 
management plans and the map of desertification management plan for Sabzevar 
was prepared. The results showed that: The largest share of the area (i.e. 37.44%) 
and the smallest (i.e. 0.08%) were devoted to the classes of IIb and IIIc 
respectively. The IIb class covered mostly clay pans, alluvial fans and also 
enclosed a large proportion of the Erg-e-Khartouran sand dunes. The effective 
indices in desertification of the IIb class were effective vegetation cover in soil and 
soil’s pressure resistance in arid conditions in the rangeland category and were soil 
surface traces of wind abrasion and sand accumulation in the areas lacking of land-
use. According to the effective desertification indices in the area for the IIb class, a 
managerial plan such as planting shrubs, revitalizing the vegetation stand and 
establishing wind breaks was proposed.  
 
Keywords: Desertification hazard intensity, MICD model, Risk, Management plan, 
Sabzevar region    
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