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  ١چکیده
 رود شمار می ه بزایی بیابانترین معیارهاي دخیل در فرایند   مهم یکی ازعنوان بههمواره خاك فرسایش  :ابقه و هدفس

 ،یاهیپوشش گ تنکی.  را ارزیابی نمودزایی بیابانتوان پتانسیل گسترش  که با بررسی و شناخت وضعیت این پدیده می
 مساعد نموده است ، وقوع فرسایش خاك در منطقه جازموریان براي راکمی بارندگی و حاکمیت شرایط خشکی، زمینه

 در زایی بیابانهدف از این پژوهش، ارزیابی پتانسیل . نماید منطقه ایفا میدر  زایی بیابان وقوعکه نقش مهمی را در 
  یا"زدایی بیابانمدل ایرانی ارزیابی پتانسیل "منطقه جازموریان با استفاده از معیارهاي فرسایش آبی و بادي و بر اساس 

1IMDPA2باشد  می.  
 

، کاربري اراضی و یشناس نیزمکمک نقشه ه  انجام این پژوهش، ابتدا، نقشه واحدهاي کاري بمنظور به :ها مواد و روش
هاي اطالعاتی مربوط به معیار فرسایش آبی در   سپس الیه. از منطقه مطالعاتی تهیه شد8 لندست يا ماهوارهتصاویر 

همچنین شدت فرسایش بادي نیز با استفاده از .  فراهم گردیدها آندهی و امتیازدهی به  س از ارزش، پIMDPAمدل 
2روش 

3IRIFRگیري   با استفاده از تلفیق معیارها بر اساس میانگینزایی بیاباننهایت، نقشه پتانسیل   در گردید و برآورد
   . آمددست به ArcGISافزار   در محیط نرمها آنهندسی 

  

رار داده  قزایی بیابان منطقه را در کالس شدید پتانسیل مساحت از 2km5674حدود وسعتی  نتایج این پژوهش :ها یافته
 يها افتهی .باشد  در منطقه جازموریان میزایی بیابان فرسایش در گسترش پدیده  باالي معیارریتأثدهنده  نشاناست که 

 فرسایش آبی معیار باالتري نسبت به پتانسیل منطقه از اییز بیابان فرسایش بادي در معیار نشان داد که پژوهش
 خشکی و که به سببباشد   میبه فرسایشبا حساسیت باال ترین دالیل آن وجود اراضی  برخوردار بوده است که از مهم

تشدید گردیده  ،در سالیان اخیر هیدرولوژیکی يها یسال خشک همراه با ،این نواحیدر کمبود میزان رطوبت خاك 
 و نبکا از پوشیده رسی اراضی" واحدهاي که داد نشان فرسایش میزان برآورد از حاصل نتایج ،همچنین .است

                                                
  mojtaba.soleimani@ujiroft.ac.ir:  مسئول مکاتبه*

1- Iranian Model of Desertification Potential Assessment 
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 و ارگ" و "رسی و شور اراضی" ترات، -اشنان مراتع پوشش با رسی و شور اراضی" ،"شده بیتخر ربدوهاي
هاي  طرح اولویت در باید که اند داده نشان بادي فرسایش به نسبت را پتانسیل و امتیاز ترین بیش بیترت به "زارها ماسه
   .رندیقرار گ مدنظر پدیده، این کنترل باهدفزدایی  بیابان

  

از حیث )  درصد2/97 (موردمطالعه در این پژوهش، اعم وسعت منطقه آمده  دست به با توجه به نتایج :گیري نتیجه
تر بر نقش عامل   بیشدیتأکن خصوص، لزوم در همی.  استقرارگرفته زایی بیابانمعیار فرسایش در کالس شدید 

 در منطقه، از ضرورت باالیی برخوردار زایی بیابان کنترل پدیده منظور بههاي مدیریتی   در تدوین برنامه خاكفرسایش
با  اکولوژیک مالحظات با درنظرگرفتن  تخریبدر برابراحیاي پوشش گیاهی و حفاظت از آن ، رو نیاز هم .است

   . باشدگشا  راهزایی بیابان و در منطقه کاهش اثرات فرسایشتواند در  میساس به فرسایش، اولویت مناطق ح
  

   IMDPAروش اریفر، فرسایش خاك، مدل ،  جازموریان،پوشش گیاهی : کلیديهاي واژه
  

  مقدمه
 را اییز بیابان، 1ملل سازمان زدایی بیابانکنوانسیون 

 -عنوان یکی از مسائل مهم محیطی، اجتماعی به
 .)11( اقتصادي جهان امروز معرفی نموده است

 کاال تولید در اکوسیستم توان به توجه عدم طورکلی به
 عوامل عمده از اقلیمی، تغییرات همراه به خدمات، و
شمار   هزایی ب  بیابانتشدیدکنندهآورنده و  وجود هب

هاي بسیاري در  پژوهش تاکنون ).9 و 4(روند  می
مدهاي آن انجام شده است  و پیازایی بیابانخصوص 

وانمارکه و همکاران  هاي توان به پژوهش میکه 
ایلدرمی و مرادي  ،)2017 (همکاران و وانگ ،)2011(
 همکاران و  و ژانگ)2018 (دینگ و  ژو،)2017(
از سوي دیگر، نقش معیار  .اشاره نمود ،)2018(

زایی،  عنوان یکی از عوامل غالب بیابان فرسایش به
 بوده است که از آن  توجه پژوهشگرانهمواره مورد

داي و ، )2014(تائو هاي  به پژوهشتوان  جمله می
، )2006(همکاران  و زهتابیان، )2017(همکاران 

 وپهلوانروي ، )2014( و همکاران دانشور منصوري
 و )2016 (اختصاصی و چاهوکی، )2012(همکاران 

                                                
1- United Nations Convention to Combat 
Desertification (UNCCD) 

پور و همکاران  علی  و)2012(بحرینی و همکاران 
ي ها با توجه به پیشینه پژوهش .اشاره نمود) 2014(

ترین   یکی از مهمعنوان بهفرسایش خاك شده،  انجام
 زایی بیابان بر روند رگذاریتأث و ریرپذیتأثفاکتورهاي 

که در این پژوهش به بررسی شدت و  شود یمقلمداد 
پتانسیل در ) آبی و بادي(فرسایش خاك نقش معیار 

استفاده از   بازموریان، منطقه جازایی بیابانخطر 
   .شود  پرداخته میIMDPAشناسی  روش

  
  ها روشمواد و 

 به مساحت 2موردمطالعهمنطقه : موردمطالعهمنطقه 
 ،، واقع در حوضه آبریز جازموریانلومترمربعیک 5835

هاي  شرق استان کرمان و در محدوده شهرستان در جنوب
   57° 25´ به طول جغرافیاییرودبار جنوب و کهنوج 

 تا 27° 26´ شرقی و عرض جغرافیایی 58° 57´تا 
 با منطقه این). 1شکل (باشد   شمالی می°28 15´

 سینوپتیک ایستگاه (متر میلی 184 متوسط بارندگی
 26 حرارت درجه میانگین و) 1364-1393 :کهنوج
  .شود می بندي طبقه خشک اقلیم جزو گراد، سانتی

                                                
  4501 شماره زیرحوضه ایران، آب منابع توسعه  دفتر- 2
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 . ردمطالعه منطقه مو جغرافیایی موقعیت-1شکل 
Figure 1. The geographical location of the study area.  

  
، ابتدا زایی  بیابانخطر ارزیابی منظور به: روش تحقیق

هاي  هاي اطالعاتی مربوط به هر یک از شاخص الیه
، پس از امتیازدهی به IMDPAمعرفی شده در مدل 

) شدتترین  کم( 1شود، دامنه امتیازها از   می تهیهها آن
و  شوند در نظر گرفته می) ترین شدت بیش( 4تا 

زایی مربوط به هر معیار با استفاده از   نقشه بیابانسپس
 تینها درو  1طبق هاي آن  میانگین هندسی شاخص

 زایی بیابان، پتانسیل خطر 2با تلفیق معیارها طبق رابطه 
 در محیط ها نقشهه هم. )17( آید  میدست بهدر منطقه 

   .ه است تهیه شدArcGIS 10.2 افزار نرم
  

Criteria X = (Index 1 × Index 2 ×….×Indexn)1/n )1(    
  
)2(                         n

nQQIMDPA  ....1  
  

 Index ، معیار موردنظرCriteria Xکه در آن، 
هاي هر   تعداد شاخصN ،هاي هر معیار شاخص
   . ارزش معیار مورد نظرQمعیار، 

ها،  گذاري و امتیازدهی به معیارها و شاخص ارزش
نیازمند تهیه نقشه واحدهاي کاري در منطقه است که 

  پوششهاي ژئومورفولوژي و بر اساس رخساره
ی ماهواره فیچندطاستفاده از تصاویر و با اراضی 
شناسی   و نقشه زمین2015، مربوط به سال 8لندست 

در این .  ارتقاء یافتتهیه گردید و با بازدیدهاي میدانی
 ارتفاع هاي کم افکنه مخروط: خصوص، واحدهاي کاري

هاي مرتفع و کهن، ارگ و  افکنه و جوان، مخروط
هاي  هاي ساده و تپه همراه بارخان زارها به ماسه

 گیاهان با شده کشت رسی و شور شمشیري، اراضی
 زراعی، اراضی کشاورزي، اراضی کاربري و زراعی
 شده، مناطق تخریب ربدوهاي و بکان از پوشیده رسی

 هاي تلماسه -شمالی سبز مسکونی، کمربند و شهري
 ربدوها، اراضی شور و رسی، اراضی و نبکا گز، گیاهی

 ترات، اراضی -اشنان شورپسند پوشش با رسی و شور
گز،  کهور و درختان تراکم کم پوشش با رسی

   .اي، استخراج شدند صخره و سنگی هاي رخنمون
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 روش از بادي، فرسایش ر برآورد معیارمنظو به
فرسایش بادي  مؤلفه 9 گرفتن نظر در با IRIFR اریفر

 همچنین در بررسی معیار ).17 و 2(شود  استفاده می
نوع و تراکم فرسایش "هاي  فرسایش آبی، شاخص

درصد تاج پوشش "و  "نوع استفاده از اراضی"، "آبی
وصیات گیرند که خص  مورد ارزیابی قرار می"گیاهی

 توسط زهتابیان ها آنهر شاخص و نحوه امتیازدهی به 
) 2007(و احمدي و همکاران ) 2014(و همکاران 

  .بیان شده است
  

  نتایج و بحث
 فرسایش معیار اساس بر زایی بررسی بیابان نتایج

از منطقه )  درصد2km 480 )1/8که  دهد می نشان آبی
در )  درصد2km 5336) 8/91در کالس متوسط و 

). 2شکل (زایی قرار گرفته است  الس شدید بیابانک

زایی بر اساس معیار  همچنین، بررسی نقشه بیابان
و )  درصد2km 2648) 45فرسایش بادي نشان داد که 

2km3026 )52هاي از مساحت منطقه در کالس)  درصد 
 2km 6/104) 7/1زایی و  خیلی شدید و شدید بیابان

مساحت منطقه از )  درصد66/0 (2km 38و ) درصد
زایی  هاي متوسط و کم بیابان ترتیب در کالس به

کلی، نقشه  طور به ).3شکل (است شده   بندي طبقه
 معیار نظر را از موردمطالعهزایی، منطقه  خطر بیابان

هاي شدت متوسط و شدید  فرسایش، در کالس
  بندي نموده است که اعم وسعت  زایی طبقه بیابان

  )  درصد2km 5674) 2/97این ناحیه با مساحت 
در کالس شدید قرار گرفته است که نشان از توان 

باشد  زایی می باالي این عامل در گسترش پدیده بیابان
  ).4شکل (

  

  
  

 .زایی بر اساس معیار فرسایش آبی  نقشه شدت پتانسیل بیابان-2شکل 
Figure 2. Desertification hazard map based on water erosion.  
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  . بادي فرسایش معیار اساس بر زایی بیابان شدت نقشه -3ل شک
Figure 3. Desertification map based on wind erosion criterion.  

 
  

 
  

  . معیار فرسایش بر تأکید و با IMDPA با استفاده از مدل زایی بیابان نقشه پتانسیل -4شکل 
Figure 4. Desertification potential map using IMDPA method based on erosion criterion.  
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   کلیگیري نتیجه
نتایج حاصل از این ارزیابی نشان داد که بررسی 

 منطقه از پتانسیل زایی بیابانعامل فرسایش بادي در 
 برخوردار بوده باالتري نسبت به عامل فرسایش آبی

 وجود اراضی هموار ،ترین دالیل آن از مهم که است
حساسیت باالي خاك این اراضی به و  با شیب کم

خشکی و دلیل  هکه ب توان ذکر نمود  را میفرسایش
 ریتأث  فقر پوشش گیاهی،کمبود میزان رطوبت خاك و

باالیی در افزایش پتانسیل فرسایش خاك ایفا 
 رسی اراضی"کاري  واحدهايهمچنین،  .ندینما یم

 اراضی" ،"شده بیتخر ربدوهاي و نبکا از پوشیده
 اراضی" ،"ترات -اشنان مراتع پوشش با سیر و شور
 ترتیب به "زارها ماسه و ارگ" و "رسی و شور
 بادي فرسایش به نسبت را پتانسیل و امتیاز ترین بیش
 هاي طرح اول اولویت در دبای  که اند داده نشان

 قرار مدنظر پدیده، این کنترل هدف با زدایی بیابان
 در زایی بیابان پتانسیل باالي پدیده با توجه به .گیرند

هاي مدیریتی از   اجراي برنامه،موردمطالعهمنطقه 
ترین این  ضرورت باالیی برخوردار است که از مهم

 تاغ: هاي گونهتوسعه کشت  توان به ها می برنامه
)Haloxylon spp(،  اسکنبیل)Caligonum Spp( و 

 و اي ماسه اراضی در) Stipagrostis Plumose(سبد 
 & Tamarix Stricta (گز شورپسند هاي گونه

Tamarix aphylla(،  اشنان)Seidlitzia Rosmarinus( 
 با مراتع در )Hamada Salicornica(ترات  و

 Prosopis ( بومی کهورهاي گونهو  شور هاي خاك

cineraria(کنار  ؛)Ziziphus Spp(نواحی در ؛ 
   .)9( اشاره نمود ،مشجر
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Abstract1 
Background and Objectives: Soli erosion plays an important role in desertification process that its 
evaluation leads to better understanding of desertification potential. The sparse vegetation cover, low 
humidity and the scarcity of rainfall can make Jaz-Murian region prone to soil erosion and 
desertification. The purpose of this study was to assess the potential of desertification in the  
Jaz-Murian region on the basis of erosion criteria and using IMDPA model. 
 
Materials and Methods: In this research, the work unit map was created using geology, land use 
maps and Landsat 8 satellite imagery data. Water erosion indices were weighted based on the 
IMDPA method and the IRIFR model was applied to evaluate wind erosion. Finally, in order to 
represent desertification hazard, the water and wind erosion criteria were combined with each other 
in ArcGIS 10.1 software by calculating geometric mean of their indices.  
 
Results: The findings of this research showed that the largest area in this region (approximately 
5674 km2) classified in high class of desertification hazard. This means that the erosion factor play 
an important role in desertification process in the Jaz-Murian region. The research findings showed 
that in comparison with water erosion, the wind erosion has a higher effects on desertification.  
The most important reasons for this are the low level lands, recent droughts and subsequently  
the reduction of the humidity that can help to separate the soil particles and increase the erodibility. 
Also, the results of estimation of erosion rate showed that the work units including: "clay plain 
covered by degraded Nebka and Reboh”, “clay flat with separated Tamarix and Prosopis species”, 
“clay and salty lands covered by dominant vegetation of Seidlitzia rozmarinus and Hamada 
salicornica” and “Erg and sand dunes” showed the highest sensitivity to wind erosion that priority 
should be given to desertification plans aimed at controlling this phenomenon. 
 
Conclusion: According to the results obtained in this study, the majority of the studied area (97.2%) 
is considered as a severe erosion criterion for desertification. In this regard, the need for more 
emphasis on the role of soil erosion factor in the development of management plans to control the 
phenomenon of desertification in the region is of great importance. Therefore, restoring vegetation 
and protecting it from degradation, taking ecological considerations and prioritizing areas that are 
sensitive to erosion, can help to reduce the effects of erosion in the region and desertification.  
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