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  چکیده
 تحقیقات مختلفی در داخل و خارج صورت گرفته که به ارائه ،زایی و تهیه نقشه بیابان ارزیابی براي     

    زایی دشت صوفیکم فعلی بیابان  براي بررسی وضعیتپژوهشدر این . اي منجر شده است هاي منطقه مدل
طقه، معیارها قبل از به کارگیري مدل در من. منگالی در شمال غربی استان گلستان از روش مدالوس استفاده شد

زایی براي تهیه نقشه   شاخص بیابان20 معیار و 5هاي مدل بازنگري و با توجه به شرایط منطقه، از  و شاخص
وضعیت خاك، اقلیم، وضعیت فرسایش بادي، : زایی شامل معیارهاي بیابان. زایی منطقه استفاده شد بیابان

هاي موثر در کیفیت  ترین شاخص  اصلی مهمسپس براي هر معیار. باشد وضعیت مدیریت و پوشش گیاهی می
گیري از  ها و بهره دهی انجام شد و با محاسبه میانگین هندسی شاخص آن معیار بررسی و با شیوه مدالوس وزن

در انتها از میانگین . وضعیت هر معیار یا الیه اصلی تهیه شد1هاي مربوط به  ، نقشه9  نسخهArcGISافزار  نرم
 درصد از منطقه مورد 12/54نتایج نشان داد که . زایی تولید گردید  مناطق حساس به بیابانهندسی معیارها، نقشه

 درصد در کالس کم 17/2زایی و   درصد در کالس متوسط بیابان71/43زایی،  مطالعه در کالس شدید بیابان
جا که  یاهی از آنهچنین نتایج گویاي این واقعیت بود که معیار خاك و پوشش گ.  قرار گرفتند زایی بیابان
زایی اراضی دشت  ترین معیارهاي موثر در بیابان ترین کالس کیفی را به خود اختصاص دادند، از مهم پایین
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  مقدمه
. زدائی است ریزي منطقی بیابان الزم براي برنامهزایی اساس و زمینه  ارزیابی و تهیه نقشه بیابان

زایی تحقیقات متعددي در کشورهاي مختلف صورت گرفته که به  جهت ارزیابی و تهیه نقشه بیابان
اختصاصی و  (ICD1روش  توان به ها می ترین آن از مهم. اي منجر شده است هاي منطقه ارائه مدل
، روش )2005احمدي و همکاران، (آیند فرسایش بادي  با تاکید بر فرMICD2، روش )1995مهاجري، 

 MEDALUS3 و روش) 1985بابایف، ( ، روش آکادمی علوم ترکمنستان)1984(یونپ   فائو 
گزارش نمودند که در روش ) 2003(زهتابیان و رفیعی . اشاره کرد) 1999کاسماس و همکاران، (

هاي اطالعاتی، سادگی مراحل ارزیابی  لفیق الیهدر ت GIS4هاي باالي  علت استفاده از قابلیت مدالوس به
تر  هاي ارائه شده، دقیق آوري اطالعات پایه و کاهش خطاي کارشناسی، نسبت به سایر روش و جمع

 داشلی برون از تلفیق  زایی در دشت گنبد  براي ارزیابی وضعیت فعلی بیابان) 2004(هنردوست . است
 و  داد و مدلی متناسب با شرایط محیطی خاص منطقه ارائه استفاده نمودICD یونپ و  دو روش فائو

نتیجه گرفت که فرآیندهاي شور شدن اراضی و تخریب پوشش گیاهی از طریق زهکشی ناقص اراضی 
در ارزیابی خطر ) 2008(افخمی . زایی منطقه دارند رویه بیشترین تاثیر را در بیابان و چراي بی

برون به این نتیجه رسید که کیفیت خاك از جنوب به شمال   اینچه قال  آق زایی در نوار گرگان بیابان
هاي زهکشی ناقص، بافت متوسط خاك و تبخیر و تعرق زیاد کاهش یافته و  دلیل وجود کانال منطقه به

دلیل شرایط اقلیمی، ادافیکی و   منگالی به زایی در دشت صوفیکم  بیابان. یابد زایی افزایش می خطر بیابان
زایی و   مبارزه با بیابانبنابراینژیکی خاص منطقه در شکل فعال خود به وقوع پیوسته است ژئومرفولو

 ارزیابی وضعیت فعلی پژوهشبنابراین هدف اصلی این . باشد کنترل آن در منطقه ضروري می
زایی در  ترین معیارهاي بیابان اساس روش مدالوس و شناسایی مهم منگالی بر زایی دشت صوفیکم  بیابان

  .منطقه است
  

                                                
1- Iranian Classification of  Desertification  
2- Modified Iranian Classification of  Desertification 
3- Mediterranean Desertification and Land Use   
4- Geographic Information System 
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  ها مواد و روش
غربی استان گلستان در مختصات   کیلومتر مربع در شمال36/952 منگالی به وسعت       دشت صوفیکم
 درجه و 54 دقیقه شمالی و مختصات طول جغرافیائی 27 درجه و 37تا  درجه 37عرض جغرافیائی 

بندي سیاسی و اداري  نظر تقسیماین عرصه از .  دقیقه شرقی واقع است36 درجه و 54 دقیقه تا 15
  .باشد میقال از توابع استان گلستان  کشور بخشی از شهرستان آق

  
  روش تحقیق

منگالی در شمال غربی استان   زایی دشت صوفیکم  فعلی بیابان  براي بررسی وضعیتپژوهشدر این 
هاي مدل  ا و شاخصکارگیري مدل در منطقه، معیاره قبل از به. گلستان از روش مدالوس استفاده شد

چوب مدل  بازنگري و با توجه به شرایط محلی و اقلیمی حاکم بر منطقه با بازدیدهاي میدانی در چهار
. گردیدزایی منطقه استفاده  زایی براي تهیه نقشه بیابان  شاخص بیابان20 معیار و 5مدالوس، از 

ادي، وضعیت مدیریت و پوشش وضعیت خاك، اقلیم، وضعیت فرسایش ب: زایی شامل معیارهاي بیابان
 و 1:55000( هاي هوایی ، عکس)1:50000( هاي توپوگرافی با استفاده از نقشهسپس . باشد گیاهی می
هاي ژئومرفولوژي تهیه و سپس با  ، نقشه رخساره)1:100000( شناسی منطقه و نقشه زمین) 1:20000

عنوان واحد اصلی ارزیابی  ژي بههر رخساره ژئومرفولو. عملیات زمینی مورد بازبینی قرار گرفت
مطالعات در زمینه معیارهاي پوشش گیاهی، اقلیم، مدیریت، خاك و . نظر قرار گرفت زایی مد بیابان

جا که اطالعات موجود درباره معیارهاي  از آن. فرسایش بادي بر مبناي واحدکاري سازماندهی شد
 در هر بنابراینفاده شده نبود کیفیت خاك، پوشش گیاهی و فرسایش بادي پاسخگوي روش است

زایی،  هاي هر معیار بیابان  در مرحله بعد شاخصبرداري موارد فوق گردید واحدکاري اقدام به نمونه
 براي بهترین 1امتیاز . هاي میدانی به خود اختصاص دادند گیري  با توجه به اندازه1-2امتیازي بین 

ها بررسی و با  سپس کلیه امتیاز شاخص. ه شدنظر گرفت  براي بدترین حالت در2حالت و امتیاز 
 ، نقشه وضعیت براي هر معیار اصلی محاسبه شد1گیري از میانگین هندسی بر اساس معادله  بهره

  . )1999 کاسماس و همکاران،(
)1(         Index-X= [(Layer-1) * (Layer-2) …(Layer – n)]1/ Index – X : ،معیار مورد نظر

Layer  :هر معیار، هاي شاخص n :هاي هر معیار تعداد شاخص  
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ها براي بررسی کیفیت هر معیار و  دست آمد که این نقشه بنابراین پنج نقشه وضعیت معیارها به
زایی در  دهنده وضعیت بیابان نهایی که نشان در نهایت نقشه. روند کار می زایی به ها در بیابان تاثیر آن

 کاسماس و همکاران،(دست آمد   به2 مطابق معادله شده یادي منطقه است از میانگین هندسی معیارها
1999.(  

)2  (                                                                5/1Ds = (CI * SI * WEI * VI * MI)   
 Ds :زایی،  شدت بیابانCI : ،وضعیت اقلیمSI : ،وضعیت خاكWEI :وضعیت فرسایش بادي  
VI :ش گیاهی، وضعیت پوشMI :وضعیت مدیریت  

ها و البته  ها، با توجه به محلی بودن معیارها و شاخص زایی حتی حدود آن هاي بیابان تعیین کالس
نحوه .  طبقه تشکیل شده است4ها در این روش از  تعداد کالس. نظر کارشناسی متفاوت خواهد بود

  . آمده است1بندي در جدول طبقه
  

  نتایج و بحث
زایی از میانگین هندسی نقشه کیفیت معیارهاي خاك، اقلیم، فرسایش بادي، پوشش  نقشه بیابان

منگالی را  زایی دشت صوفیکم  ، نقشه مناطق حساس به بیابان1 شکل. گیاهی و مدیریت تولید گردید
زایی در سه کالس  نظر شدت بیابان زایی، منطقه مورد مطالعه از ن یاباببا توجه به نقشه . دهد نشان می

 36/952مساحت کل منطقه مورد مطالعه، . گیرد زایی کم، متوسط، شدید قرار می دت بیابانش
 28/416زایی کم،  در کالس بیابان)  درصد17/2(  کیلومترمربع از آن70/20کیلومترمربع است که 

 12/54(  کیلومترمربع از آن38/515زایی متوسط و  در کالس بیابان)  درصد71/44( کیلومترمربع از آن
هاي شدت   توزیع فراوانی کالس1جدول . گیرد زایی شدید قرار می در کالس شدت بیابان) درصد
  . دهد زایی در منطقه مورد مطالعه را نشان می بیابان

  
  .زایی در منطقه مورد مطالعه هاي شدت بیابان  توزیع فراوانی کالس-1 جدول

کالس شدت 
  زایی بیابان

  دامنه ارزش عددي  عالمت
 مساحت

  )کیلومترمربع(
درصد مساحت از 

  کل منطقه
  I 22/1-1  70/20  17/2  کم

  II  37/1-23/1  28/416  71/43  متوسط
  III  53/1-38/1  38/515  12/54  شدید

  -  -  IV  2 -54/1  خیلی شدید
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  . منگالی زایی دشت صوفیکم  نقشه شدت بیابان-1شکل 
  گیري نتیجه

شود که بخش وسیعی از  ز روش مدالوس، مشخص میزایی حاصل ا     با توجه به نقشه شدت بیابان
گیرند و  هاي متوسط تا خیلی شدید قرار می زایی در کالس منطقه مورد مطالعه به لحاظ شدت بیابان

که بیش از  طوري هگیرد ب زایی کم قرار می رود در کالس شدت بیابان فقط اراضی آبرفتی حاشیه گرگان
 درصد 17/2 درصد داراي شدت متوسط و 71/43، زایی شدید  درصد از منطقه داراي شدت بیابان54

 آن است که بیش از بیانگربنابراین نتایج . گیرند زایی قرار می ازمنطقه در کالس کم از نظر شدت بیابان
ترین  براساس نتایج، مهم. زایی باالیی دارند ن زایی حساس بوده و شدت بیابا  درصد از منطقه به بیابان97

کیفیت نامناسب . زایی منطقه، کیفیت پایین خاك و تخریب پوشش گیاهی است ر در بیابانمعیارهاي موث
علت شرایط  خشک با تبخیر و تعرق زیاد، شوري زیاد اراضی به توان در اقلیم نیمه این معیارها را می

ص و اصولی، زهکشی ناق سازي غیر ها، جاده تر از آن ژئومرفولوژیکی و فیزیوگرافی خاص منطقه و مهم
گردد که پس از  هاي سطحی در دو طرف جاده می  موجب تجمع هرز آب کههاي کافی عدم وجود پل

و افخمی ) 2004( که با نتایج هنردوست باشد  می گردند تبخیر به شوره زارهاي وسیعی تبدیل می



1390) 3(، شماره )18(هاي حفاظت آب و خاك جلد  مجله پژوهش  

 218

هاي موجود در   بر خالف شاخصپژوهشکار رفته در این  ههاي ب شاخص. مطابقت دارد) 2008(
اي تدوین  در سطح منطقه) 1985بابایف، (و آکادمی علوم ترکمنستان ) 1984( یونپ  هاي فائو روش

هاي میدانی،  اطالعات الزم براي وزن دهی معیارها در روش مدالوس اصالح شده از بررسی. شده است
فته ر کار هیابی است ولی معیارهاي ب دادهاي هواشناسی و مطالعات پوشش گیاهی در منطقه قابل دست

آمار طوالنی  ، احتیاج به)1985بابایف، (و آکادمی علوم ترکمنستان ) 1984( یونپ  هاي فائو در روش
ویژه در مناطق خشک بسیار دشوار و یا اصال یافت  اي دارند که چنین آماري در ایران و به مدت و دوره

 زایی در منطقه خزري انعلت نبود یک مدل جامع براي ارزیابی و تهیه نقشه بیاب هچنین به. شود نمی
توان از روش مدالوس  اي و خزري، می و نزدیکی شرایط منطقه مدیترانه) منگالی  دشت صوفیکم (

  . زایی منطقه و مناطق مشابه استفاده نمود  براي تهیه نقشه بیابانپژوهشاصالح شده در این 
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Abstract 
Various researches on assessing and mapping of desertification have been 

carried out which have lead in development of regional and local models. In this 
study the MEDALUS method have been applied to assess and map the current 
status of desertification in the Sofikam – Mangali plain, the northwest of the 
Golestan province, Iran. The criteria and indices model were re-defined before the 
model application, whereas in the revised model 5 criteria, 20 indices were used to 
assess the condition of the study area. The criteria included were water erosion, 
vegetation, climate, soil and management. Then several sub-indicators affecting the 
quality of each main criterion were identified. Similar to the original version of the 
MEDALUS method, each sub-indicator was quantified according to its quality. 
ArcGIS 9 software was used to analyze and prepare the layers of quality maps 
using the geometric mean to integrate the individual sub-indicator maps. In turn the 
geometric mean of all five criteria quality maps was used to generate a 
desertification map of the study area. The results showed that 54.12 percent of the 
area is classified as severe, 43.7122 percent, moderate and 2.17 percent as low 
affected by desertification process. Further analysis indicated that the soil and 
vegetation indicators were the most important factors affecting desertification 
process in the Sofikam – Mangali plain, the northwest of the Golestan province. 
 
Keywords: Desertification; MEDALUS; Sofikam; Mangali; Golestan Province.1 
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