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  ESAs مدل از استفاده با زایی بیابان به مناطق حساسیت ارزیابی
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  1چکیده
 و اقلیمی عوامل نتیجه در که باشدمی کشورها از بسیاري گیرگریبان معضل یک عنوانبه زایی بیابان: هدف و سابقه

. آید می شماربه خشکنیمه و خشک مناطق در خاك تخریب عوامل ترینمهم از بادي فرسایش. آید می وجود به انسانی
 در که را انسان میلیون 785 آینده زایی،بیابان فرایند ملل، سازمان زاییبیابان با مبارزه کنوانسیون ارزیابی ساس ابر

 از. گرددمی شامل را جهان جمعیت از درصد 7/17 تعداد این که نمایدمی تهدید را کنندمی زندگی خشک نواحی
 در وسیعی نواحی بنابراین است، گرفته فرا خشک نیمه و خشک مناطق را ایران کشور از ايگسترده بخش که جا آن

 و سوخته مک منطقه زاییبیابان حساسیت بررسی پژوهش، این انجام از هدف. دارند قرار زایی بیابان خطر معرض
 با ستانبلوچ و سیستان استان و کشور در زاییبیابان به فرسایش بحرانی هايکانون از یکی عنوانبه سراوان روتک
  .باشدمی ESAs روش از استفاده

 ها تپه شورپسند، گیاهان با اي ماسه -سیلتی اراضی شامل کاري  واحدهاي نقشه ابتدا ،پژوهش این در :ها روش و مواد
 اراضی ها،مسیل و هاآبراهه قدیمی، هايتراس نخیالت، کاربري با ايماسه -سیلتی اراضی فعال، اي ماسه هاي پهنه و

 اي ماسه هاي تپه با همراه رسی هايکفه گیاهی، پوشش با بعضاً روتک و تلخاب رودخانه اي ماسه بستر ار،ز شوره
 ثرؤم عوامل. گردید تعیین کشاورزي اراضی و زیاد شوري و کم سطحی سنگریزه با شکل بادبزنی هايآبرفت بارخان،

 و اراضی مدیریت کیفیت گیاهی، پوشش کیفیت خاك، کیفیت معیار چهار شامل روش این در زاییبیابان فرایند بر
 نقشه سپس شد، محاسبه منطقه هر در هاآن هاي شاخص به امتیازدهی از استفاده با معیارها این. باشندمی اقلیم کیفیت

  . گردید ترسیم ArcGIS افزار نرم کمک به زاییبیابان به مناطق حساسیت
 پوشش کیفیت و اراضی کاربري مدیریت کیفیت اقلیم، کیفیت معیارهاي که داد نشان پژوهش این هاي یافته :ها یافته

 همراه رسی هايکفه و فعال ايماسه هايپهنه و هاتپه در ویژهبه زاییبیابان به اراضی حساسیت در را اثر ترینمهم گیاهی
 7/99 %اراضی کل از. دارد بحرانی یتوضع بررسی مورد منطقه که داد نشان نتایج. نمایندمی ایفا بارخان اي ماسه هايتپه با
  .اند شده واقع C2 متوسط بحرانی کالس زیر در منطقه از 3/0 %و C3 شدید بحرانی زیرکالس در منطقه از
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 بادي فرسایش به منطقه باالي حساسیت دهندهنشان زاییبیابان شدت هايکالس آمده، دست هب نتایج براساس: گیري نتیجه
 زایی بیابان در را ثیرأت ترین بیش اقلیم معیار که شد داده نشان شده، ارزیابی فاکتورهاي به توجه با. باشدمی زایی بیابان و

 مطالعه مورد منطقه ESAs مدل اساس بر که داد نشان پژوهش نتایج. باشدنمی انسان کنترل در عامل این و داشته منطقه
 توان می همچنین. باشند می زداییبیابان با مرتبط هايسازمان مدیریت نیازمند اراضی این بنابراین بوده، زایی بیابان به حساس

  .باشد می اولویت داراي زداییبیابان اقدامات به نسبت زاییبیابان به حساسیت ارزیابی مناطق این در که گرفت نتیجه
  

  روتک و سوخته مک ،ESAs بادي، فرسایش اراضی، تخریب زایی، بیابان: کلیدي هاي واژه
  

  دمهمق
 جدي معضل یک عنوان به زایی بیابان حاضر حال در

 به توجه. باشد می جهان کشورهاي از بسیاري گیر دامن
 حدود که ایران مانند کشوري براي زداییبیابان مقوله

 خشک مناطق را آن از وسعت اراضی هکتار میلیون 80
 با. است انکارناپذیر ضرورتی قرارگرفته، خشک نیمه و

 را از وسعت اراضی هکتار میلیون 12 هک این به توجه
 آن هکتار میلیون 6 که است کرده اشغال روان هاي ماسه

  ).5 (دهند می تشکیل فعال ايماسه هاي تپه را
 تخریب ارزیابی منظوربه مختلفی هايمدل تاکنون

 مختلف هايمقیاس در زایی بیابان نقشه تهیه و اراضی
 بین در که است شده ارائه محلی تا جهانی از اعم
 شده ارائه اروپا کمیسیون توسط که ESAs مدل ها آن

 تهیه در سرعت و دقت چون هم مزایایی داراي است
 از استفاده با ها الیه تلفیق کمک به زایی بیابان هاي نقشه

 با ارتباط در). 7 (باشد می جغرافیایی اطالعات سامانه
 زایی بیابان حساسیت ارزیابی در ESAs مدل کاربرد

 توان می که است گرفته صورت مختلفیهاي  ژوهشپ
، )2011 (خانی، حسین)2010 (بهی هاي پژوهش به

 همکاران و پروري ،)2009 (همکاران و الوادو
 ساردو سلیمانی ،)2011 (باجوکو و صلواتی ،)2011(
نمود  اشاره) 2003 (امام رفیعی و و زهتابیان) 2015(
 بررسی بهش پژوه این در). 8  و7، 6، 4، 3، 2، 1(

 دشت منطقه در زاییبیابان بر ثرؤم عوامل ترین مهم
 نظر در با و پرداخته سراوان روتک و سوخته مک

 در زاییبیابان وضعیت بررسی به عوامل این گرفتن
 هاي کانون از یکی عنوانبه مطالعه مورد منطقه

 بنابراین. است شده پرداخته کشور بادي فرسایش
 به منطقه این حساسیت یابیارز پژوهش، این از هدف
 جا آن از. است ESAs روش از استفاده با زایی بیابان

 با مشابهی پژوهش گونههیچ مطالعه مورد منطقه در که
 بنابراین است، نگرفته صورت مذکور مدل از استفاده

 زایی شدت بیابان برآورد جهت مناسبی سند تواند می
 این مناسب مدیریت و اصالحی اقدامات اجراي جهت
   .گردد تلقی اراضی

  
  ها مواد و روش

با مساحت  مورد مطالعه منطقه :منطقه مورد مطالعه
هاي جغرافیایی  در محدوده عرض هکتار 5/46656
    شمالی و طول جغرافیایی28˚ 16´تا  28˚ 00΄
 کیلومتري 150، در فاصله  شرقی62˚ 47´ تا 62˚ 29´

از مرکز شهرستان سراوان در استان سیستان و 
 متر 530ارتفاع حوزه از . بلوچستان واقع شده است

 متر در بخش شرقی و مجاور 480در قسمت غرب تا 
 محدوده مورد مطالعه با. با کشور پاکستان متغیر است

سر قرار داشته توجه به شیب منطقه در واحد دشت 
 در خاك کشور 1که پالیاي آن تحت عنوان ماشکل

یت منطقه مورد  موقع1شکل . پاکستان واقع شده است
  .دهد  مطالعه را نشان می

                                                
  باشد در کشور پاکستان میاي  ماشکل یا ماشکید نام منطقه - 1
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   .سوخته و روتک در استان سیستان و بلوچستان و ایران  موقعیت منطقه مک-1شکل 
Figure 1. The geographical location of Muksokhteh and Rotok region in Sistan and Baluchestan province and Iran.  

  
 از یکی نعنوا  بهESAsروش  :ESAsروش 

 چهار آن در که باشد می زاییبیابان ارزیابی هاي روش
 کیفیت اقلیم، کیفیت خاك، کیفیت شامل کیفی معیار

 قرار ارزیابی مورد مدیریت کیفیت و گیاهی پوشش
 وسیله به زاییبیابان به حساس مناطق) 7 (گیرند می

 خروجی و گرددمی تعیین عوامل این ترکیب
 انجام  براي).8 و 7 (شودمی ارائه نقشه صورت به

 کمک به ابتدا منطقه در زاییبیابان خطر بندي پهنه
 تصاویر گیاهی، هايتیپ از اعم پایه هاي بررسی
 مورد منطقه مرز میدانی، بازدیدهاي و اي ماهواره
 رعایت با و ژئومورفولوژیکی روند یک در مطالعه

 و شناسایی با سپس. شد بسته سیاسی مرزهاي
 واحدهاي نقشه ژئومرفولوژي، هايسارهرخ جداسازي

 از استفاده با کاري واحد هر در و شد طراحی کاري
 هر به مربوط زاییبیابان هايشاخص ESAs روش
 خاك گیاهی، پوشش اقلیم، کیفیت معیارهاي از کدام

 جداول و دستورالعمل مدل، پایه بر اراضی مدیریت و
 با نهایت در که گرفتند قرار دهیارزش مورد

 سامانه کمک به هاشاخص این هندسی گیري میانگین
 تعیین ESAI حساسیت شاخص جغرافیایی، اطالعات

 اثري به توجه با کیفی هايشاخص از یک هر. گردید
 گیرند، می امتیاز دارند، منطقه زاییبیابان در که
 و) حالت بهترین (1 بین هاآن امتیاز دامنه که طوري به
 شامل کاري  واحدهاي.دباشمی) حالت بدترین (2

 و ها تپه شورپسند، گیاهان با اي ماسه -سیلتی اراضی
 با ايماسه - سیلتی اراضی فعال، ايماسه هاي پهنه

 و هاآبراهه قدیمی، هايتراس نخیالت، کاربري
 رودخانه ايماسه بستر زار،شوره اراضی ها، مسیل

   هايکفه گیاهی، پوشش با بعضاً روتک و تلخاب
 هاي آبرفت بارخان، ايماسه هاي تپه با اههمر رسی

   زیاد شوري و کم سطحی سنگریزه با شکل بادبزنی
 تر بیش اطالعات. گردید تعیین کشاورزي اراضی و
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 امتیازدهی چگونگی و معیارها محاسبه پیرامون
 ارائه) 2003 (امام رفیعی و زهتابیان توسط ها لفهؤم

  ).8(است  شده
  

  نتایج و بحث
ثر در تخریب اراضی در ؤ عوامل مپس از بررسی

کننده در مدل،  ، به عوامل شرکتESAsروش 
امتیازدهی صورت گرفت که نتایج بیانگر وجود 

هاي  ها و پهنهترین مقادیر امتیاز در واحدهاي تپه بیش
هاي رسی همراه با اي فعال و همچنین کفه ماسه

پس از محاسبه . باشداي بارخان میهاي ماسه تپه
ي کیفیت خاك، پوشش گیاهی، مدیریت ها شاخص

زایی برآورد اراضی و اقلیم، حساسیت منطقه به بیابان
 81/1 تا 51/1دست آمده بین دامنه شاخص به. گردید

 که دامنه همچنین نتایج نشان داد. واقع شده است
 براي تیپ بحرانی در منطقه مورد ESAsتغییرات 

 است که C3 و C2مطالعه، شامل دو زیرکالس 
از نظر داراي شدت متوسط و شدید ترتیب  به

  ). 1جدول (باشند میزایی حساسیت به بیابان

 
   .ها هاي عددي شاخص  و دامنهESAsبندي   طبقه-1جدول 

Table 1. ESAs Classes and its range in study area.  

  طبقه
Class 

 زیرطبقه
Subclass  

 ESAs شاخص دامنه
Range of ESAI  

 مساحت درصد
Area (%)  

  )هکتار (مساحت
Area (ha) 

  بحرانی
Critical  

C2  1.42- 1.53  0.3  140  

  بحرانی
Critical  

C3  > 1.53  99.7  46516.5  

  
شود که  مشاهده می2 و شکل 1با توجه به جدول 

 3/0 هکتار معادل 140از کل گستره منطقه، حدود 
 یا منطقه بحرانی متوسط و C2درصد جزء تیپ 

 درصد از منطقه جزء 7/99ادل  هکتار مع5/46516
کاري  در دو واحد. باشد یا بحرانی شدید میC3تیپ 

هاي  اي فعال و همچنین کفههاي ماسهها و پهنه تپه
 شدت اي بارخانهاي ماسهرسی همراه با تپه

تر بوده که نیازمند توجه و اعمال زایی بیش بیابان
 زدایی در راستاي کنترل این پدیدههاي بیابان طرح

نتایج این پژوهش نشان داد که سه معیار . باشد می
اقلیم، مدیریت اراضی و پوشش گیاهی با توجه به 

ترین سهم در شده، داراي بیش امتیازهاي کسب
  . باشندوضعیت بحرانی منطقه می
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   .سوخته و روتک سراوانزایی در منطقه مک شدت بیابان-2شکل 
Figure 2. Desertification severity in Muksokhteh and Rotok region of Saravan. 

  
  گیري نتیجه

 3/0طورکلی نتایج این مطالعه نشان داد که  به
 7/99در تیپ بحرانی متوسط و ) از کل منطقه(درصد 

بندي  درصد از منطقه جزء تیپ بحرانی شدید گروه
دهنده حساسیت باالي منطقه به شده است، که نشان

زایی  که از نقشه بیابان طوريانهم. زایی است بیابان
آید، مناطق با کالس بحرانی شدید منطقه برمی

اند  ترین درصد منطقه را به خود اختصاص داده بیش
هاي  اي فعال، کفههاي ماسهها و پهنهتپهکه شامل 

اي بارخان و همچنین هاي ماسه رسی همراه با تپه
ن باشند، که در صورت مهار نشد زار می اراضی شوره

این مناطق به نواحی دیگر انتقال یافته و وضعیت 
استفاده . نمایدتر میمنطقه را از شرایط موجود بحرانی

زایی منطقه در بررسی بیابان ESAsاز روش 
سوخته و روتک سراوان، برآورد دقیقی را ارائه  مک

حال جهت مطالعه جامع نیاز به  نموده است اما با این
 امتیازدهی مطابق با ها وتعدیل برخی از شاخص

باشد  مییمی و پوشش گیاهی منطقه و ایران شرایط اقل
صورت اقدامات مؤثر در راستاي مدیریت بهینه  تا بدین

زایی با توجه به شرایط  اراضی بیابانی و کنترل بیابان
  . خاص هر منطقه صورت پذیرد
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Abstract1 
Background and Objectives: Desertification is a major concern of many countries occurs as a 
result of climatic and human factors. Wind erosion is one of the important factors of soil 
degradation in arid and semi-arid areas. According to evaluation of United Nation Conference 
of Desertification, desertification phenomenon threats the future of 785 million people who are 
living in arid areas which consists 17.7 percent of world's population. Arid and semi-arid areas 
have occupied most parts of Iran. The aim of this study was quantitatively assessment the 
environmentally sensitivity area to desertification based on ESAs (Environment Sensitive Areas 
to Desertification) model in the Muksokhteh and Rotok region of Saravan as one of the critical 
areas prone to erosion in the Iran. 
Materials and Methods: In this research, at the first, the land units map was established 
including: silty- sandy land with halophytes plants, active hills and sandy zones, silty-sandy 
land with palm use, old terraces, waterways and canals, salt marsh land, Talkhab and Rotok 
river sand bed with plant cover, clay pans with sand dunes, fan-shaped alluvial with low gravel 
surface and high salinity and crop lands. It was found that in this model four criteria including 
soil quality, vegetation cover quality, land use management quality and climate quality are 
desertification factors. These factors were calculated via scoring sub-criteria in each area. Then, 
the mapping of areas sensitivity to desertification was drawn by GIS software.  
Results: The findings of this research showed that the climate quality, management quality and 
vegetation quality criteria have played the most important role in sensitivity of area to 
desertification especially in active hills and sandy zones and clay pans with sand dunes. It was 
found that the study area has critical conditions. It includes high critical (C3) and moderate 
critical (C2) classes of desertification which cover 99.7% and 0.3% of the region, respectively 
Conclusion: Based on the results, our conclusion showed the high sensitivity of study area to 
wind erosion and desertification. According to the findings, the climate criteria showed the 
intensive effect on desertification in the study area that is out of control by human being. The 
obtained results showed that the study area is susceptible to desertification base on ESAs model, 
therefore it requires management of the organizations working on combat desertification. It can 
be concluded that the assessment of desertification sensitivity has priority than plan combating 
actions in this region. 
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