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  )DIS4ME(اي اروپا  زایی مدیترانه هاي بیابان زایی سیستم شاخص ارزیابی خطر بیابان
  )اترك سفلی در استان گلستان: منطقه مورد مطالعه(

  
  3اونقمجید   و2بایرام کمکی چوقی، 1مریم بخشی*

   مدیریت مناطق بیابانی،گروه دانشیار 2 ،علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانارشد گروه مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه  کارشناس1
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  28/11/93: ؛ تاریخ پذیرش 1/7/93: تاریخ دریافت
  1چکیده

ـ   و اجتماعی اي است که از عوامل متعددي اعم از طبیعی،     زایی پدیده  بیابان :سابقه و هدف   گیـرد و   ثیر مـی أاقتـصادي ت
بیابـان بایـد   زدایی در ممانعـت از گـسترش    اولین گام در اجراي فعالیت بیابان .گذارد  میاثر بر این موارد    طور متقابل  به

تغییراتی را بـه وجـود    طور مجزا و هم در کنش با یکدیگر، در یک ناحیه،     ههایی باشد که هم ب     متکی بر شناخت پدیده   
  . گردند زایی می آورند و منجر به بیابان می

 معیار اقلیم، خـاك، پوشـش گیـاهی،      هفت  با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی،       پژوهش در این  :ها مواد و روش  
 هاي سیستم شاخصاساس  بردر حوزه اترك سفلی در استان گلستان )ESI (و ترکیبیشوري دیریت اراضی، رواناب، م

هـاي    و شـاخص هـا معیاربا استفاده از روش فـوق هـر یـک از           .ندشناسایی و ارزیابی گردید    )DIS4ME (زایی بیابان
 ،هـاي اطالعـاتی   با تلفیق الیـه در نهایت  .الیه اطالعاتی تهیه شد GIS محیطدر  معیارمورد بررسی و براي هر    مربوطه  

   .دست آمد هزایی منطقه ب نقشه بیابان بررسی و اساس مدل مورد مطالعه معیار در منطقه برهشت
 کـالس بحرانـی   در زایی بیابان درجه نظر از منطقه  درصد95/21دهد که  می نشان ارزیابی این از حاصل  نتایج:ها یافته

 بـا  پوشـش گیـاهی  معیـار   .ج قرار دارد درصد در کالس بحرانی 3/64 ب و  بحرانیکالس در آن درصد 25/13الف، 
زایـی   ترین تـأثیر را در بیابـان     بیش 54/1 با متوسط عددي     ESI و   60/1 با متوسط عددي     شوري،  61/1متوسط عددي   

   .منطقه دارند
ترین  معیارهاي خاك و پوشش گیاهی بیش. باشد زایی در منطقه شدید می وضعیت بیابانها  با توجه به یافته :گیري نتیجه

مانند کاهش بارندگی  اخیر طقه با توجه به تغییرات چند دهه   تأثیر معیار اقلیم من    البته. ه دارند زایی منطق  تأثیر را در بیابان   
   .باشد توجه می قابلهاي مداوم  و خشکسالی
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  bakhshi.maryam6@gmail.com:  مسئول مکاتبه*

 گزارش کوتاه علمی



  1394) 4(، شماره )22(هاي حفاظت آب و خاك جلد  نشریه پژوهش
 

 244

  مقدمه
اي است که به عللی ممکن است        زایی پدیده  بیابان

زایـی   در واقع بیابان  . در سراسر جهان به وقوع بپیوندد     
حاصل یک برهمکنش بـین محـیط طبیعـی و محـیط            

زایی متنـاظر بـا      ل بیابان یتوجه به مسا  . اجتماعی است 
هـاي فزاینـده جوامـع بـشري      يفقر، بیماري و نـابرابر  

تر عوامل و    امروزه ضرورت شناخت دقیق   ). 12( است
منظـور   زایی به  هاي مؤثر در وقوع پدیده بیابان      مکانیسم

ریزي صحیح و اصولی مناطق بیابانی       مدیریت و برنامه  
شـناخت معیارهـا و     . شـود  بیش از پیش احساس مـی     

 مـدل بـراي نـشان دادن    منظور ارائه یـک  ها به  شاخص
ثر بر آن  ؤترین عوامل م   ایی و تعیین مهم   دز شدت بیابان 
زایـی   هـاي بیابـان   یري از گسترش فاکتور   جهت جلوگ 

زایــی   جهــت ارزیــابی بیابــان   ).1(ضــرورت دارد 
 گسترده و مختلفی در داخل و خارج کشور        ها پژوهش

هـاي    مـدل  ورت گرفنه اسـت کـه منجـر بـه ارائـه           ص
منـاطق   خـاص همـان      کهاي فراوانی شده است      منطقه

 هـاي  مـدل  تـوان  مـی  هـا  روش ایـن  جمله از. باشد می
 ،FAO-UNEP  ،MEDALUS1 زایـی  بیابـان  ارزیابی
ESAI2 و ICD3   ،مختلـف  نقـاط  در کـه  را نـام بـرد 
دلیل شرایط اقلیمی،  به. )13(است  شده بررسی کشور

زایی در منطقـه اتـرك اتفـاق          بیابان 4ادافیکی و انسانی  
زایـی در    و کنتـرل بیابـان    بنـابراین مقابلـه   . افتاده است 

  ایـن پـژوهش    هدف اصلی . رسد نظر می  منطقه الزم به  
زایـی براسـاس      بیابـان  )وضعیت فعلـی  ( ارزیابی خطر 

ــا و  DIS4ME5هــــاي معیار و شناســــایی معیارهــ
   .باشد زایی در منطقه می هاي بیابان اخصش

توسـط کمیـسیون اروپـا       DIS4MEهاي   شاخص
 2001ال  از سـ   DESERTLINKتحت عنوان پروژه    

                                                 
1- Mediterranean and land use sensitive 
2- Environmental Sensitive Area Index 
3- Iranian classification of desertification 
4- Anthropogenic  
5- Desertification indicators system for meditteranen 

هــاي  بنــدي شــاخص آوري و دســته شــروع بــه جمــع
پرتغال،  کشور یونان،    4اي، در    زایی در اقلیم مدیترانه    بیابان

ها در این چهار     نتایج بررسی شاخص  . اسپانیا و ایتالیا کرد   
هـاي خشکـسالی،     منطقه نشان داد که در پرتغال شاخص      

زایـی   ها عامل مهـم بیابـان      سوزي جنگل  مهاجرت و آتش  
تر در جنـوب ایـن       دیده بیش  در ایتالیا مناطق آسیب   . است

رویـه از   برداري بی سوزي و بهره کشور وجود دارد و آتش    
در یونـان،   . زایـی اسـت     بیابـان  منابع آب از عوامل مهم    

ســوزي و چــراي بــیش از حــد از  زدایــی، آتــش جنگــل
در اســپانیا . باشــد زایــی مــی تــرین عوامــل بیابــان بــزرگ
زایی از سابقه طوالنی برخـوردار     ا بیابان هاي مبارزه ب   برنامه
دهـد کـشاورزي     اقدامات صورت گرفته نشان مـی     . است

ــره ــدار، به ــابع آ پای ــه از من ــرداري بهین ــیشب ــی، پ ــی  ب بین
 براي کاهش   سوزي شتخشکسالی و حفاظت در مقابل آ     

   .)سایت پروژه (باشند  مهم میزایی بسیار فرایند بیابان
دیگر نقاط مشابه در تاکنون در منطقه اترك و حتی 

هاي  ولی مدل.  استفاده نشده استDIS4MEاز  کشور
هنردوسـت و   . دیگر مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت        

 منگـالی اسـتان   -در دشت صوفیکم ) 2009(همکاران  
زایـی   شده بیابـان   گلستان با استفاده از مدالوس اصالح     

منطقه را بررسی کردند که نتایج نشان داد منطقه در سه 
 کیفی کم، متوسط و شدید قـرار دارد و کـالس    کالس

حت را به خـود     ترین مسا    درصد بیش  12/54شدید با   
با ) 2013 (السید سعید محمد. )5 (اختصاص داده است

استفاده از روش مدالوس و با چهـار شـاخص خـاك،      
زایـی   اقلیم، فرسایش، پوشش گیاهی و مدیریت بیابان      

 بی قـرار داد شمال صحراي سینا در مصر را مورد ارزیا   
درصـد منطقـه حـساسیت     65نتیجه نشان داد که     . )2(

درصـد   2/1 حـساس و     درصد نسبتاً  23بسیار شدید،   
سـالواتی و  . زایـی دارد  حساسیت کم نسبت بـه بیابـان      

در  ESI6با استفاده از معیار ترکیبی      ) 2013(همکاران  
                                                 
6- Environmental Sensitive Area Index 
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زایی پرداختند که  ایتالیا به برآورد میزان حساسیت بیابان
، 75/1زایـی    نشان داد معیار اقلیم با رتبـه بیابـان        نتایج  
. )11 (زایی منطقه داشته است  تأثیر را در بیاباننتری بیش

هاي  به بررسی شاخص  ) 2013(کاسماس و همکاران    
زایی در جنوب اروپا و شمال آفریقا  مؤثر در وقوع بیابان

هـاي شـیب،     پرداختند که نتایج نشان داد که شـاخص       
 کـاربري، بارنـدگی فـصلی و        پوشش گیـاهی، شـدت    

  .)9 ( تأثیر را دارا هستندنتری هاي اجرایی بیش سیاست
  

  ها مواد و روش
اتـرك در اسـتان     آبخیـز    :معرفی منطقه مورد مطالعـه    

   درجـه و    56 تـا     دقیقـه  25 درجـه و     54بـین   گلستان  
    دقیقـه تـا  13 درجـه و  37 دقیقه طـول شـرقی و         23
 از  .ع شده است   دقیقه عرض شمالی واق    3و  درجه    38

جعفربـاي شـرقی و     (دریاي خزر   قازانقایه شروع و تا     

 به نام اترك سفلی     یابد و در اکثر منابع     ادامه می ) غربی
طبـق   اتـرك  بخیـز آب و هواي آ .گذاري شده است   نام

وسعت . خشک تا خشک است  نیمهبندي دومارتن طبقه
بارنـدگی  . باشـد  میمربع کیلومتر 4/644316آن حدود  

 سـالیانه  دمـاي متر بوده و    میلی 340یانه آن   متوسط سال 
بـرون و    گراد در اینچه    درجه سانتی  5/48آن با حداکثر    

  . تپه ثبت شده است گراد در مراوه  سانتی-18حداقل 
بـا  : اي مطالعات میـدانی، آزمایـشگاهی و کتابخانـه       

هـاي مختلـف و بازدیـد از منطقـه و            بررسی گـزارش  
عات پایـه از جملـه   ، اطال)خاك، شوري(برداري   نمونه

، 8لندسـت   (اي   هاي موضوعی، تصاویر مـاهواره     شهنق
 و سـایر اطالعـات      )2012، اردیبهـشت    TMسنجنده  

عـه  نیاز گردآوري و محـدوده منطقـه مـورد مطال          مورد
  .گردید مشخص

  

  
  . محدوده جغرافیایی منطقه مورد مطالعه -1 شکل

  

Figure 1. Location of the study area.  
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 سیـستم  (DESERTLINKS پروژه :DIS4MEروش  
DIS4ME (ــال ــک   2001 در س ــاد ی ــدف ایج ــا ه ب

ــست ــاي شــاخصی از مسی ــا ه ــی آغــاز شــد نبیاب    .زای
   UNCCD1هـاي   بـراي کمـک بـه فعالیـت     این پروژه   

ــه ــراي و ب ــژه ب ــال،  4 وی ــشورهاي پرتغ ــه در ک    منطق
پـروژه  . ریـزي شـده بـود    یونان برنامـه ایتالیا و   اسپانیا،

DESERTLINKS       سعی نموده یک منبع تحت وب 
هـایی کـه در ایجـاد        براي آسانی دسترسی به شاخص    

گذارنـد، در   اي تأثیر   زایی تحت شـرایط مدیترانـه      بیابان
در ایـن پـژوهش بـراي       .  قرار دهد  پژوهشگراناختیار  

زایی منطقه اترك سفلی در شـمال        ارزیابی خطر بیابان  
 . استفاده شـد DIS4MEشرق استان گلستان از روش    

عنـوان واحـد مطالعـاتی تعیـین         خاکشناسی به ر ابتدا   د
ــه بررســی  وگردیــد ــا توجــه ب  هــاي میــدانی نقــشه ب

   و 2تیـپ اصـلی   5 نقـشه خـاك بـا     پایه واحدکاري بر 
هاي  شاخص ).1شکل  (دست آمد    ه ب  واحد اراضی  18

اساس امتیازهاي تعریف شـده در سیـستم        برهر معیار   
 هر یک از 3سی و میانگین هندهارزیابی قرار گرفتمورد 

در نهایت و . )6 ( محاسبه شد1اساس رابطه عیارها بر م
   :بندي شدند  طبقه پیوستطبق جدول

  

)1(           Index-X=[(Layer-1)×(Layer-n)]1/ n  

  

: Layerمعیــار مــورد نظــر،   : Index-Xکــه در آن، 
هـاي هـر     تعـداد شـاخص   : nهاي هر معیـار،      شاخص

   .معیار
دست آمد که    ت معیار به   نقشه وضعی  هفتبنابراین  

ها  نها براي بررسی کیفیت هر معیار و تأثیر آ         این نقشه 
زایی  نقشه بیابان در نهایت .روند کار می زایی به در بیابان

                                                 
1- United Nation Conference of Combating 
Desertification  
2- Land type 
3- Geometric Mean 

از میانگین هندسی نقشه کیفیت معیارهاي خاك، اقلیم، 
 ، شـوري و   پوشش گیاهی، رواناب، مـدیریت اراضـی      

  . تهیه شد 2مطابق رابطه ترکیبی 
  

)2(          8/1) DS= (D1×D2×D3×D4×D5×D6×D7  

  

D1 زایی، خطر بیابان: DSکه در آن، 
D2معیار اقلیم، : 4

5 :
D3معیار پوشش گیاهی،    

D4 معیـار خـاك،   : 6
معیـار  : 7

D5، روانــاب
ــدیریت اراضــی: 8 ــار م D6، معی

ــار : 9 معی
D7، ترکیبی

  . معیار شوري: 10
  

  نتایج
 کیفیـت   زایی از میانگین هندسی نقـشه       نقشه بیابان 

ــاب،   ــیم، پوشــش گیــاهی، روان معیارهــاي خــاك، اقل
بـا توجـه    . مدیریت اراضی، ترکیبی و شوري تهیه شد      

افــزار  بــه محاســبات انجــام شــده بــا اســتفاده از نــرم
ArcGIS زایــی  متوســط ارزش عــددي شــدت بیابــان

 درصـد  3/64از نظر فراوانی نیز     . باشد   می 58/1منطقه  
ـ  از کل منطقه در کالس بیابان   25/13ی بحرانـی ج،  زای

ــان  95/21زایــی بحرانــی ب و  درصــد در کــالس بیاب
زایی بحرانی الـف    درصد از کل منطقه در کالس بیابان      

از آزمون مربع کاي بـراي فراوانـی، درصـد         . قرار دارد 
فراوانی، مساحت و درصد مساحت اسـتفاده شـد کـه           

  هـاي   شـکل ( دار هـستند   درصد معنـی 1همه در سطح   
  ). 5 و 4، 3

                                                 
4- Climate Indicator  
5- Vegetation Indicator 
6- Soil Indicator 
7- Runoff Indicator 
8- Land Management Indicator  
9- Composite Indicator 
10- Salinization 
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  . زایی منطقه اترك هاي مورد استفاده در برآورد بیابان  معیارها و شاخص-1 ولجد
  

Table 1. Criteria and indicators used in the assessment desertification in Atrak area.  
  معیار 

Indicator 

   شاخص
Index  

  اقلیم 
Climate  

، سرعت باد، )ترانسو(بارندگی، دما، شاخص خشکی 
، بارنـدگی   )تورنـت وایـت   ( و تعرق پتانـسیل      تبخیر

  فصلی، بارندگی فرسایشی، شاخص کیفیت اقلیم

Rainfall, Temperature, Aridity Index, 
Wind speed, Potential evapotranspiration, 
Rainfall seasonality, Rainfall erosivity, 
Climate quality 

  پوشش گیاهی 
Vegetation  

، درصــد پوشــش )NDVI( درصــد پوشــش گیــاهی
، حفاظـــت خـــاك، مقاومـــت بـــه )LAI(گیـــاهی 

  خشکسالی، شاخص کیفیت پوشش گیاهی

Vegetation cover (NDVI, LAI), Erosion 
protection, Drought resistance, Vegetation 
quality 

  خاك
Soil  

بافت خاك، مواد مادري، عمق خاك، درجـه شـیب،         
شـش  جهت شـیب، مـواد آلـی، خطـر فرسـایش، پو           

  فیت خاكیاي، وضعیت زهکشی، ک سنگریزه

Soil texture, Parent material, Soil depth, 
Soil gradient, Soil aspect, Organic matter, 
Erosion risk, Rock fragment, Drainage, 
Soil quality 

  رواناب 
Runoff  

 Drainage density, Soil permebeality  تراکم زهکشی، نفوذپذیري خاك

  مدیریت اراضی
Land Management  

حفاظت در مقابل آتش، اقـدامات کنتـرل فرسـایش،          
 هاي آسیب دیده، شاخص کیفیت مدیریت احیا خاك

Fire protection, Soil erostion contorol 
mesurease, Reclamation of affected soils, 
management quality 

  ترکیبی
Composite  

 ESI, Salinisation   شوريمحیطی، شاخص حساسیت زیست

  

  
  .  نقشه واحد کاري منطقه اترك-2شکل 

  

Figure 2. Maps units Atrak area.  
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  . DIS4MEدست آمده با روش  هزایی ب نقشه طبقات بیابان -3 شکل
  

Figure 3. Map of desertification obtained by DIS4ME.  
  
  

  
  

  . کاريد  ارزش کمی معیارها در واح نمودار-4شکل 
  

Figure 4. Chart measures the value of units.  
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  . زایی واحدهاي کاري نمودار رتبه بیابان -5شکل 
  

Figure 5. Location of the study area.  
  

  گیري نتیجه
زایـی از    براي محاسبه شاخص بیابان   در این روش    

میانگین هندسی امتیازها استفاده شده و نتیجـه بهتـري        
 زایـی  بیابان پدیده که این به توجه با. ائه داده استرا ار

ـ بنابراینباشد،  می زیادي عوامل متقابل اثر حاصل  د بای
تمامی عوامل با هم در نظر گرفته شوند و اثـر متقابـل         

ها نیز در نظر قرار گیرد که این نکته در ایـن روش              آن
هـاي   همچنین مؤلفه . )4( به خوبی قابل مشاهده است    

تـر بـوده و      هاي دیگر سـاده    بت به روش  این روش نس  
ــام آن ــیم،     تم ــاهی، اقل ــش گی ــات پوش ــا از مطالع ه

دلیـل   همچنـین بـه   . باشد قابل دسترس می   خاکشناسی
ــه شــرایط نزدیکــی ــه منطق  ،)5( خــزري و اي مدیتران

 نقــشه تهیــه بــراي DIS4ME روش از تــوان مــی
. نمـود  اسـتفاده  مـشابه  منـاطق  و منطقـه  زایـی  بیابـان 

 اترك سفلی شـدید  زایی در کل منطقه     انحساسیت بیاب 
 با توجـه    .باشد و در سه وضعیت بحرانی قرار دارد        می

س  در منطقـه کـه کـال   58/1به متوسط ارزش عـددي      
ــا نتیجــه پــژوهش  هنردوســت و کیفــی شــدید دارد ب

و ) 2013 (سـعید محمـد   الـسید   و  ) 2009(همکاران  

دو معیار پوشش گیاهی  .)2 ,5 (مطابقت داردهمکاران 
یی را در منطقه دارنـد      زا  ترین رتبه بیابان   شوري بیش و  

مطابقـت  ) 2011 ( سالواتی و همکـاران    که با پژوهش  
  . )11 (ندارد

کـه  ) لومی رسـی و لـسی  (با توجه به خاك منطقه  
ی  بافت سنگین دارد و محدودیت پوشش گیـاه        عمدتاً

دخالت انسانی  ( طبیعیدر منطقه به دالیل طبیعی و غیر      
رصد کم مواد آلـی      و متعاقب آن د    )و جایگزین نشدن  

ــاك   ــدن خ ــت ش ــش  و لخ ــم پوش ــد ک ــز درص و نی
ــأثیر   ســنگریزه ــاهی ت ــار خــاك و پوشــش گی اي، معی

 اثر متقابل ایـن   .اند هزایی منطقه داشت   تري در بیابان   بیش
  طی چنـد دهـه اخیـر   آنتغییرات  دو معیار با اقلیم که      

موجب کاهش بارندگی،    هاي مربوطه  طبق آمار سازمان  
ایش تبخیر و تعرق و خشکسالی شده است مسبب         افز

شـوري  . باشـد  مـی منطقـه   زایـی    بیابانوضعیت کنونی   
هاي کیفیت آب و عمـق      منطقه نیز با توجه به شاخص     

شوري از شرق به غرب     . باشد آب زیرزمینی شدید می   
دلیل زهکشی نامناسب و خاك منطقه افزایش        منطقه به 

   .یابد می
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Abstract1 
Background and Objectives: Desertification is a phenomenon that has been impacted by the 
natural, social and financial factors and vice versa. The first step in desertification and 
desertification combat plan should be based on the identification and studying phenomena 
which are responsible for the changes in areas and induce desertification. Also, the 
intensification of desert conditions is considered as a trend which leads to biological reduction 
of ecosystems and desertification of environmental condition.  
Materials and Methods: In this research, by using GIS 8 indices are selected and evaluated in 
Atrak Watershed of Golestan province: soil, vegetation, climate, management, Runoff, Land use 
and composite Indicators. The model of DIS4ME is applied in this research. Each of factors is 
estimated one by one and for each of them, data was collected.  
Results: The result showed that 5.5% of study area was found to be in critica (c1), 25% in 
critica (c2) and about 69% in critica (c3) class of desertification. Also soil, vegetation cover and 
climate criteria with a geometric average of 1.67, 1.62 and 1.58 show high class desertification. 
Conclusion: According to the results of desertification in the region is intense. Measures of soil 
and vegetation have the greatest impact on desertification. The impact of climate measures with 
regard to changes in recent decades, such as reduced rainfall and persistent drought is 
remarkable.   
 
Keywords: Desertification, Desertification map, Geographical Information System, DIS4ME 
model desertification, Desertification index   
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