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چکیده
هدف از این تحقیق ،مقایسه کارایی دو مدل  IMDPAو  ESAsدر ارزیابی شدت بیابانزایی منطقه عمرانی گناباد در جنوب غربی استان خراسان
رضوی و مدیریت مبتنی بر ارزیابی ریسک خطر بیابانزایی ،بر اساس مدل برتر است .پس از جمعآوری و تحلیل دادههای اولیه ،معیارها و شاخصهای
دو مدل  IMDPAو  ESAsمتناسب با شرایط منطقهای و بر اساس واحدهای ژئومورفولوژی ،امتیازدهی و شدت بیابانزایی محاسبه شد .سپس
ارزیابی ریسک خطر ،از ترکیب نقشههای شدت بیابانزایی ،عناصر فیزیکی ،اقتصادی و زیستی در معرض خطر و آسیبپذیری محیطی به دست آمد
و خسارت ناشی از توسعه بیابانزایی با توجه به هزینههای تحمیلشده به هر یک از عناصر ،برآورد شد .آزمون معنیداری مساحتها با آماره کای
اسکویر و انطباق نقشهها با حقایق زمینی ،با شاخص کاپا انجام گردید .نتایج نشان داد طبق مدل  IMDPAبیشترین سطح منطقه در کالس با شدت
زیاد بیابانزایی و با توزیع فراوانی  44/7درصد قرار گرفت و دو معیار اقلیم و پوششگیاهی از مهّمترین فاکتورها بودهاند .در مدل  ESAsنیز شدت
بیابانزایی در سه کالس خطر طبقهبندی شد که بیشترین سطح منطقه مربوط به کالس بحرانی نوع دوم با توزیع فراوانی  77درصد بوده و معیار
اقلیم و فرسایش بادی نیز بیشترین تأثیر را داشتهاند .این موضوع بیانگر تأثیر زیاد عوامل طبیعی در روند و توسعه بیابانزایی در مناطق خشک جنوب
استان خراسان رضوی است .با توجه به بررسیهای میدانی ،نظر کارشناسی و مقدار ضریب کاپای  ،0/777مدل  ،ESAsبهعنوان مدل برتر انتخاب
شد .نتایج ارزیابی ریسک نشان داد بیش از  41/4درصد عناصر زیستی-محیطی که عمدتاً در بخشهای مرکزی و جنوبی منطقه واقع شدهاند ،در
معرض خطر متوسط تا بسیار شدید بیابانزایی بوده که میتواند ساالنه خسارتی معادل  7474هزار میلیون ریال ایجاد نماید .بهطوریکه برنامههای
مدیریتی پیشنهادی در این تحقیق ،به دلیل سازگاری با شرایط منطقه ،میتواند تا حدودی میزان خسارت آتی را کاهش دهد.
واژگان کلیدی :آسیبپذیری محیطی؛ GIS؛ شاخصهای بیابانزایی؛ تخریب سرزمین.

مقدّمه
در نیمقرن گذذشذذذته ،بیابانزایی و تخریب سذذذرزمین
چرخه معیوبی از محیطزیسذذذت را ایجاد نموده و تشذذذدید
رونذد تخریذب اراضذذذی ،مشذذذکالت اجتماعی-اقتصذذذادی،
بحرانهای سذذیاسذذی و افزایش خطر آسذذیبپذیری جوامع
مبتالبه را در پی داشذته است  3و  .]7بر اساس گزارشات
فائو/یونپ 1بیش از یکصذذد کشذذور جهان و در حدود 33
درصذذد اراضذذی خشذذک ،تحت تأثیر تخریب سذذرزمین و
بیذابذان زایی قرار دارنذد  .]13طبق مطذالعذات صذذذندوق

بینالمللی توسذعه کشذاورزی ،2بیابانزایی  40درصد از کل
اراضذی جهان را تهدید میکند و ساالنه  42میلیارد دالر به
اقتصذذاد جهانی زیان میرسذذاند  .]7بیابانزایی میتواند در
همه شرایط اقلیمی به وقوع بپیوندد و شدت آن بستگی به
شذذذرایط طبیعی آن منطقه دارد .در مناطقی با اقلیم گرم و
خشذذک فرآیند بیابانزایی میتواند بهصذذورت فاجعه درآید.
این پذدیذده همواره بذا تخریب خا  ،هدر رفت منابع آب

1 - FAP/UNEP

2 - International Found for Agriculture Development,
IFAD
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(سطحی و زیرزمینی) ،کاهش پوشش گیاهی و دیگر منابع
اکولوژیکی همراه بوده است  1و .]21
برای شذذناخت و ارزیابی بهتر عوامل مؤثر در بیابانزایی،
نیاز به مدلی اسذت که اسذاسذاً با توجه به شرایط طبیعی و
انسذذانی طراحیشذذده باشذذد .امروزه ،برای ارزیابی شذذدت
بیابانزایی ،مدلهای زیادی در جهان طراحیشذذده اسذذت.
بطوریکذه برخی از این مذدل هذا ،امکذان انذدازهگیری تیپ
(طبیعی /انسذانی) و شذدت خطر بیابانزایی را با استفاده از
شذذذاخصهای کلیدی و مؤثر فراهم میسذذذازند  2و .]20
مطالعات نشذذان داده اسذذت که ارزیابی شذذدت خطر نتیجه
انتخذذاب منذذاسذذذذب یذذک منطق و روش محذذاسذذذبذذاتی
(الگوریتم/1خوارزمیک) خواهد بود  .]4در این راسذذتا مدل
جهانی مناطق حسذذذاس به بیابانزایی در مدیترانه 2و مدل
ایرانی ارزیذابی پتانسذذذیل بیابان زایی 3از الگوریتم میانگین
هندسذی ،برای محاسذبه ارزش عددی شدت خطر استفاده
میکننذد .بذهکذارگیری این الگوریتم ،امکذان افزایش دقتت
نقشذذذههای تولیدی را به همراه دارد  .]24پروژه مدالوس4
کذه در سذذذال 1770بذا حمذایت کمیته ی اروپایی ارزیابی
بیابانزایی و محیطزیسذت شروع گردید پس از طی  7سال
و در مرحلهی سذذوم آن ،مدلی اصذذال شذذده جهت برآورد
شذدّت بیابانزایی و تخریب اراضی در مناطق مدیترانه ارائه
نمود که به مدل "مدالوس اصذذال شذذده" شذذهرت دارد .با
اسذذذتفذاده از این مدل اصذذذال شذذذده ،مطالعات زیادی در
اقلیمهذای مختل صذذذورت گرفتذه اسذذذت ،که میتوان به
مطالعات  14 ،7و  ]11در جهان و مطالعات  14 ،7 ،24و
 ]23در ایران اشذذاره نمود .در ارتباط با مدل ایرانی ارزیابی
پتانسذذیل بیابانزایی نیز مطالعات زیادی صذذورت گرفته که
میتوان به برخی از نمونهها ازجمله  17 ،1 ،3و  ]21اشاره
کرد.
یکی از راهکذار هذای مؤثر برای مقذابلذه و کاهش اثرات
خطر بیابانزایی ،مدیریت مبتنی بر ریسذذک اسذذت .]17
ریسذذذک بذه عنوان ابزاری اسذذذتراتژیذک ،در برنامه ریزی و
مدیریت کاهش خطر کاربرد دارد  .]4در ارتباط با ارزیابی
ریسذذک مطالعاتی مانند  11 ،11 ،10 ،3و  ]24انجامشذذده
اسذذت .نقشذذههای شذذدت خطر بیابانزایی با اسذذتفاده از
1 - Algorithm
2 - Environmental Sensitive Areas to Desertification
3-Iranian Model for Desertification Potential Assessment

مدلها ،روابط و الگوریتمهای ریاضذذی و نقشذذه ریسذذک با
اسذتفاده از نقشههای شدت ،عناصر در معرض خطر و نقشه
آسذذذیبپذیری محیطی به دسذذذت میآید  ]3و مدیریت
کارآمد اراضی تحت تأثیر بیابانزایی ،فقط با در نظر گرفتن
تمامی عناصذذذر مهم و مؤثر محیطی و انسذذذانی ،امکانپذیر
است .]12
با توجه به اینکه اکوسذذیسذذتم خشذذک و بیابانی منطقه
مورد تحقیق ،به دلیل شرایط طبیعی و انسانی در طی چند
سال گذشته دچار درجاتی از بیابانزایی و تخریب سرزمین
شذذده اسذذت .لذا هدف اصذذلی از انجام این تحقیق ،بررسذذی
موضذوعاتی ازجمله ارزیابی شذدت ،ریسک و خسارت ناشی
از بیابانزایی اسذذت که همواره از نظر کارشذذناسذذان مغفول
مانده اسذذت .عالوه بر آن مدیریت ریسذذک به جای مدیریت
بحران و یذا همذذان اسذذذتراتژی پیشگیری قبذذل از درمذذان
میتوانذد به کاهش هزینههای جلوگیری از روند بیابانزایی
بیانجامد .بنابراین ،با توجه به کاربردی بودن این تحقیق ،به
جهت مقایسذذه ارزیابی شذذدت بیابانزایی مبتنی بر دو مدل
 IMDPAو  ،ESAsبه نظر میرسذد نتایج بهدستآمده از
این تحقیق ،در صورت اجرا ،امکان کاهش اثرات بیابانزایی
و خسارات ناشی از آن را فراهم خواهد ساخت.
مواد و روشها
مشخصات جغرافیایی ،خصوصیات اکولوژیکی و
اقلیمی منطقه مورد مطالعه
منطقذه بیذابذانی عمرانی گناباد با مسذذذاحتی در حدود
 1172کذیذلذومذتذرمربع ،در محذذدوده عرض جغرافیذذای
” 34°32’17تذذا ” 36°41’38و طذذول جذذغذذرافذذیذذایذذی
” 58°59’43تا ” 59°09’28قرارگرفته اسذذت .این منطقه
در جنوب غربی اسذتان خراسذان رضذوی واقعشده است .از
نظر تقسذیمات سذیاسذی جزه شذهرسذتان گناباد میباشد.
بارندگی متوسذط سذاالنه منطقه (براسذاس آمار هواشناسی
 30سذاله منطقه)  141/7میلیمتر و متوسط درجه حرارت
 11/77درجه و میانگین حداکثر و حداقل حرارت سذذذالیانه
به ترتیب  23/2و  7/4درجه سانتیگراد است .منطقه مورد
مطالعه به دلیل قرار گرفتن در حاشذذذیه پالیای بجسذذذتان،
Use,

Land

&

Desertification

4- Mediterranean
MEDALUS

مقایسه کارایی دو مدل  IMDPAو  ESAsجهت مدیریت ریسک خطر بیابانزایی...

بهشدت متأثر از طوفانهای ماسه ،خشکسالیهای مکرر و
تغییرات اقلیمی اسذذذت که در سذذذالیان اخیر باع کاهش
ظرفیت مراتع ،کاهش منابع آب شذذرب دامها و افت سذذطح
آبهای زیرزمینی ،چشذذمهها ،قنوات چاههای عمیق و نیمه
عمیق ،ایجذاد طوفذانهذای گردوغبذار ،ایجاد سذذذیالبهای
مخرب و سذایر خسارتهای ناشی از تغییر اقلیم در منطقه
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شده است .عالوه بر آن فعالیّتهای کشاورزی و بهرهبرداری
بیرویذذه از منذذابع آب منطقذذه مورد مطذذالعذذه را بذذا خطر
بیابانزایی و تخریب مواجه سذذذاخته اسذذذت که این امر در
آیندهای نزدیک زمینهسذاز بروز یک بحران وسیع منطقهای
خواهد شذذذد  .]22شذذذکل  1موقعیّت جغرافیایی منطقه
موردمطالعه نشان میدهد.

شکل  -1موقعیّت منطقه عمرانی گناباد در جنوب غربی استان خراسان رضوی

روش انجام تحقیق
با توجه به هدف تحقیق ،مراحل انجام کار ،طبق نمودار
جریانی زیر (شکل  )2ارائهشده است .همانطور که در شکل
 2نیز نشذان داده شذده است این تحقیق در چند گام انجام
گردیذد که در ابتدا ،پس از جمعآوری اطالعات پایه و تهیه

واحذذدهذذای کذذاری و برنذذامذذه ریزی کذذه همذذان واحذذدهذذای
ژئومورفولوژی است ،شدت خطر بیابانزایی با استفاده از دو
روش  IMDPAو  ESAsبدست آمد.
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شکل  -2نمودار جریانی مراحل انجام تحقیق

مدل ایرانی ارزیابی پتانسیل بیابانزایی
مدل ایرانی ارزیابی پتانسذذذیل بیابانزایی با قابلیت اجرا
در اقلیمهای مختل تدوین و ارائه شذذذده اسذذذت .در مدل
 IMDPAنذهه معیذار و  34شذذذاخص بیذابذانزایی همراه با
روششذناسی ارزیابی کمّی و کیفی آنها مورد ارزیابی قرار
می گیرند .در این مدل هر معیار دربرگیرنده چند شذذاخص
اسذت و شذاخصها در هر واحد کاری بر اساس میزان تأثیر
در بیابانزایی ،وزنی بین  1تا  ،4دریافت خواهند کرد .]21
پس از شذذناسذذایی معیارهای نه گاه مؤثر در ارزیابی شذذدت
خطر بیذابذانزایی کذه شذذذامل اقلیم ،زمینشذذذناسذذذی و
ژئومورفولوژی ،خذذا  ،پوشذذذشگیذذاهی ،کشذذذاورزی ،آب،
فرسذایش ،اجتماعی-اقتصذادی ،تکنولوژی و توسعه شهری
اسذت ،شذدت خطر بیابانزایی محاسبه شد .جهت انجام این
کار از الگوریتم ميانگين هندسيييع مريارها و بر اسييياا راب 1
اسيتااه گرهید و با توج ب هامن اعداه ب هسييتآمد (جدول ،)1

کالاهای شييد بيابانزایع طبق مدل  IMDPAبدسييت آمد
[ 11 ،4و  .] 12جيدول  1طبق بندی کالاهای بيابانزایع بر
اساا مدل  IMDPAرا نشان معههد.
()1
DM= (QC . QV . QS . QG . QA . QE . QW . Q(S-E) . QT) 1.9

 :QCمريار کيايت اقليم
 :Qvمريار کيايت پوشش
 :Qsمريار کيايت خاک
 :QGمريار کيايت زمينشناسع و ژئومرفولوژی
 :QAمريار کيايت کشاورزی
 :QEمريار کيايت فرسایش
 :QWمريار کيايت آب
) :Q(S-Eمريار کيايت مسائل اجتماعع -اقتصاهی
 :QTمريار کيايت توسر شهری و صنرتع (تکتوژنيکع)
 :DMنقش بيابانزایع

مقایسه کارایی دو مدل  IMDPAو  ESAsجهت مدیریت ریسک خطر بیابانزایی...
جدول  -1طبقهبندی کالسهای بیابانزایی مدل [21 ،3] IMDPA
هامن اعداه

عالمت

0 -1/4

I

کالا
متوسط

1/1 – 2/4

II

شدید

2/1 – 3/4

III

3/1 – 4

IV

کم و ناچیز

خیلی شدید

مدل جهانی ارزیابی مناطق حساس به بیابانزایی در
مدیترانه
در این مذذدل چهذذار شذذذاخص کیفی ذّت خذذا  ،اقلیم،
پوشذذذشگیاهی و مدیریت ،بهعنوان شذذذاخصهای کلیدی
تخریب اراضذذذی بوده و نقشذذذه تخریب اراضذذذی از میانگین
هندسذی شذاخصهای مذکور به دست خواهد آمد .در این
روش بهجای میانگین حسذذابی از میانگین هندسذذی دادهها
استفاده میشود.
در این تحقیق سذذعی شذذد ابتدا بر اسذذاس بازدیدهای
میذذدانی حذذداکثر عوامذذل اصذذذلی مؤثر و ممکن بر فراینذذد
بیابانزایی شناسایی شود .در ادامه سه معیار آب زیرزمینی،
فرسذذایش آبی و فرسذذایش بادی به این چهار معیار اضذذافه
گردید تا با مناطق آب و هوایی ایران تطابق بهتری داشذذته
باشذذد  .]21لذا هفت معیار با توجه به شذذرایط منطقهای و
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هذدف تحقیق بذهعنوان معیارهای کلیدی و تأثیرگذار برای
رسذیدن به نقشذه مناطق حساس به بیابانزایی تعری شد.
این هفت معیار عبارتاند از :معیار آب زیرزمینی ،پوشذذذش
گیذذاهی ،کیفیذذت خذذا  ،اقلیم ،فرسذذذایش آبی و بذذادی و
مدیریت اراضذذذی ،که هر معیار نیز چندین شذذذاخص و زیر
شذذذاخص دارد .بذذه هر شذذذاخص بر اسذذذاس تذذأثیر آن در
بیابانزایی ،وزنی بین  1تا  2داده شذذد .بهطوریکه ارزش 1
بهترین و ارزش  2بدترین وزن بوده است .در این مدل هر
معیار از میانگین هندسذذی شذذاخصهای خود طبق معادله
زیر به دست میآید .]7
×DM1= (GWI2× MQI 3× SQI 4× VQI 5× CQI6× WiEI 7
WaEI8)1.7
()2

 :DMنقش بيابانزایع
 :SQIشاخص کيايت خاک
 : GWIشاخص آب زیرزمينع
 : WiEIشاخص فرسایش باهی
 :CQIشاخص کيايت اقليم
 :VQIشاخص کيايت پوشش
 :MQIشاخص کيايت مدیریت
 : WaEIشاخص فرسایش آبع

جدول  -2انواع حساسیت محیطی به بیابانزایی و دامنههای تعیینشده  24] ESAsو .[21
کالا

عالمت

هامن شاخص

بحرانی (ج)
بحرانی (ب)
بحرانی (ال )
شکننده (ج)
شکننده (ب)
شکننده (ال )
پتانسیل
بیاثر

1C
2C
3C
1F
2F
3F
P
N

>1/43
1/42-1/43
1/37-1/41
1/33-1/37
1/27-1/32
1/23-1/21
1/17-1/22
>1/17

بررسی کارایی مدلهای ارزیابی خطر بیابانزایی
نقشذذههای شذذدت خطر بیابانزایی بهدسذذتآمده از دو
مدل ،با توجه به بازدیدهای میدانی ،مشذذاوره کارشذذناسذذان
بذاتجربذه بومی و بذا اسذذذتفاده  34نقطه پیمایش زمینی،

بهوسذذیله شذذاخص کاپا با حقایق زمینی  ]21مطابقت داده
شذذد و مدل برتر بر اسذذاس میزان انطباق بین نقشذذههای
شذذدت خطر بیابانزایی تهیهشذذده با حقایق زمینی انتخاب

1- Desertification Mapping
2- Ground Water Index
3- Management Quality Index
4- Soil Quality Index

5- Vegetation Quality Index
6- Climate Quality Index
7- Wind Erosion Index
8- Water Erosion Index
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گردید .مقدار آماره کاپا بهدسذذتآمده در گسذذتره بین 1-0
متغیر اسذذذت .بطوریکذه هرچذه این عذدد به یک نزدیکتر
باشد ،نقشه حاصل از صحّت باالتری برخوردار است.
ارزیابی ریسک خطر بیابانزایی
پس از انتخذاب مدل برتر ،با توجه به (رابطه  )3ارزیابی
ریسک انجام شد  4 ،4و :]11
Risk= H * E * V
() 3
در رابطه فوق ،H1 ،بیانگر شدت و تداوم خطر است که
بر اساس مدلهای ارزیابی خطر بیابانزایی به دست میآید.
 ،E2بیانگر عناصذذذر در معرض خطر بوده و شذذذامل تمامی
عناصذر زیستی (جمعیّتی ،مراکز مسکونی ،اراضی جنگلی و
مرتعی ،اراضی کشاورزی ،زیرساختهای فیزیکی ،اجتماعی
و رفاهی ،معادن و منابع آبی) است ،V3 .درجه آسیبپذیری
بوده و تذابعی از درجذه پذایذداری (بردبذاری) و نذاپذایداری
(حساسیت) محیطی است.
جهذذت ارزیذذابی ریسذذذک ،پس از آنکذذه شذذذدت خطر
بیابانزایی براسذاس دو مدل اشذاره شده بدست آمد و مدل
برتر تعیین و انتخاب گردید ،عناصذذر طبیعی و انسذذانی در
معرض خطر طبق جذذدول  3طبقذذه بنذذدی شذذذذد .معیذذار
طبقهبندی در جدول  3تعداد عناصر زیستی در هر واحد و

یا هر طبقه از نقشذذه شذذدت خطر اسذذت .برای مثال اگر در
یک واحد کاری  1نوع عنصذر زیستی و طبیعی مانند مراکز
جمعیّتی ،آبراههها ،راه ،معدن ،اراضذذی مرتعی و کشذذاورزی
در معرض خطر وجود داشذذذته باشذذذند ،طبق جدول  3در
طبقه  Vیعنی زیاد طبقهبندی میگردد.
جدول  -3طبقه بندی عناصر در معرض خطر ] 3و [11
رهیف
1
1
3
4
5

طبق عناصر
I
II
III
IV
V

طبقا کياع
خيلع کم
کم
متوسط
زیاه
خيلع زیاه

ترداه عناصر هر واحدهای کاری
≥1
3
4
5
≤2

برای محاسذبه ارزش کمّی آسیبپذیری محیطی ،نقشه
شذدت خطر و شرایط هریک از عناصر ،از لحاظ اقتصادی و
اکولوژیک مد نظر قرار گرفت .عناصذذذری که در طبقط خطر
باالتری قرار دارند از آسیب پذیری بیشتری نیز برخوردارند.
جدول  4ارزش کیفی صذذفات هر یک از عنصذذر در معرض
خطر را نشذذان میدهد .این ارزشگذاری ،براسذذاس نظرات
کارشذذناسذذان ادارات اجرایی مرتبط و با توجه به شذذرایط
منطقذهای ،صذذذورت گرفتذه اسذذذت که میتواند در مناطق
مختل  ،ارزشهایی متفاوت نیز داشته باشند.

جدول  -4ارزش صفات عناصر در معرض خطر ،اقتباس از ] 3و [11
عناصر
مرتع
اراضع هرختکاری شد
زراعت
چشم  ،چا  ،قنا
اماکن مسکونع
تأسيسا
جاه

عامل
با باال رفتن ارزش گياهان مرترع شد خ ر با ضریب  1افزایش پيدا معکند
با باال رفتن ارزش پوششگياهع (هرختع) شد خ ر با ضریب  1افزایش پيدا معکند
هرچ گيا آسيبپذیرتر و شد خ ر افزایش پيدا کند با ضریب  3افزایش پيدا معکند
با افزایش طبق خ ر با ضریب  1افزایش پيدا معکند
با افزایش طبق خ ر با ضریب  3افزایش پيدا معکند
با افزایش طبق خ ر با ضریب  1افزایش پيدا معکند
جاه های هرج 1هر اولویت باالتری نسبت ب جاه های هرج 1و  3قرارهاهند و با افزایش طبق خ ر با ضریب  1افزایش پيدا معکند.

در نهایت ،از حاصذلضرب نقشه طبقات خطر بیابانزایی
( )Hدر نقشذذذذه عنذذاصذذذر در معرض خطر ( )Eو درجذذه
آسذذیبپذیری عناصذذر ( )Vدر محیط سذذیسذذتم اطالعات
جغرافیایی نقشه ریسک ( )Rمحاسبه شد (جدول .)4

1- Hazard
)2- Value at risk (exposure

جدول  -4استاندارد طبقه ریسک و عدد ریسک ] 4و [11
طبق ریسک
I
II
III
IV

طبقا کياع
کم
متوسط
زیاه
خيلع زیاه

عده ریسک
1-11
11-15
15-41
<41

3 - Vulnerability

مقایسه کارایی دو مدل  IMDPAو  ESAsجهت مدیریت ریسک خطر بیابانزایی...

برآورد خسارت پتانسیل بیابانزایی
هزینه تحمیلشذذده و برآورد خسذذارت پتانسذذیل به هر
یک از عناصذذر زیسذذتی براسذذاس تعرفههای سذذال 1374
محاسذبه شذد و بر اسذاس کالسهای شدت خطر ،خسارت

حسن جعفری و همکاران 04

ریذالی در هر هکتار برای هر کالس خطر به دسذذذت آمد و
سپس برنامهها و راهکارهای مدیریتی بیابانزایی در منطقه
با توجه به ارزش ریسذک عرصذههای طبیعی ،جهت توسعه
پذایدار و بهبود شذذذرایط محیطی ،ارائه و پیشذذذنهاد گردید
(جدول .)1

جدول  -1جدول تعرفههای خسارت احتمالی ریالی بیابانزایی (براساس تعرفههای سال  4] )1374و [24
رهیف
1
1
3
4
5
2
0

عناصر هر مررض خ ر
مرتع
جنگل
اراضی زراعی
منابع آب
مناطق مسکونی
جاده
تأسیسات

نحو برآوره خسار

واحد

ميزان خسار هر واحد ب ریال

هزینه بوته کاری و ضرر تولید سالیانه مرتع
هزینه جنگلکاری  +یک سال مراقبت و آبیاری
خسارت عدم کشت و خسارت به محصول
هزینه بازسازی سراب
متوسط هزینه ماسه روبی و خسارت تخریب بنا
متوسط هزینه ماسهروبی ،نصب عالئم و تسطیح جاده
متوسط هزینه ماسهروبی و خسارت تخریب بنا

هکتار
هکتار
هکتار
حلقه
واحد
کیلومتر
واحد

151111
111111
151111
1254111
1511111
001111
211111

نتایج
نقشذذه نهایی بیابانزایی منطقه مورد مطالعه با اسذذتفاده
از میانگین هندسذذذی  7معیار مدل  ،IMDPAبا دو کالس
خطر بیابانزایی متوسذذط و شذذدید در واحدهای کاری به
دست آمد .توزیع فراوانی طبقات بیابانزایی بیانگر آن است
که خطر بیابانزایی متوسذذط و شذذدید به ترتیب هرکدام
 44/3و  44/7درصذد از سذطح منطقه مطالعاتی را پوشش
میدهند (جدول  .)4مناطق دارای خطر شذذذدید اکثراً در
بخشهذای شذذذرقی منطقه و جاهایی که پوشذذذش گیاهی
حداقل اسذت و مناطق دارای تپههای مارنی و فرسایش باال
اسذذت ،دیده میشذذود .همچنین مقایسذذه نسذذبت وزنی
معیارهای نه گانه مبین آن اسذذت که عامل اقلیم بیشذذترین
وزن و عامل توسعه صنعتی و شهری یا تکنولوژیک کمترین
سهم را در شدت بیابانزایی منطقه داشتهاند (شکل .)3

طبق روش  ESAsبخش زیادی از منطقه در وضذذعیّت
بحرانی از لحاظ بیابان زایی قرار دارد (شذذذکل  .)4توزیع
فراوانی طبقات خطر بیابانزایی در این روش نشذذان داد که
در حدود  70درصد منطقه مطالعاتی در محدوده بحرانی از
نوع دوّم قرار دارد کذه مناطق بحرانی نوع یک بیشذذذتر در
بخش های شذذذرقی و منطبق با سذذذطو پ کرده نمکی و
دشذتهای مارنی اسذت (جدول  .)7مقایسذه نسذبت سذهم
میانگینهای وزنی عوامل مؤثر در مدل نیز نشذذان داد که
عامل اقلیم بیشذذذترین سذذذهم را در بین عوامل هفتگانه
داشذذته و عامل خا کمترین سذذهم را ایفا نموده اسذذت
(شکل  .)4از میانگین هندسی هفت معیار موثر ،نقشه خطر
بیابانزایی بر اساس مدل  ESAsبه دست آمد.
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شکل  -3نقشههای شدت بیابانزایی معیارهای نهگانه مدل  IMDPAدر منطقه عمرانی گناباد ،جنوب غرب استان خراسان رضوی

شکل  -4نقشههای شدت بیابانزایی معیارهای مدل  ESAsدر منطقه عمرانی گناباد ،جنوب غرب استان خراسان رضوی

همچنین تمام منطقه موردمطالعه از نظر معیار اقلیم در
کالس خیلی شذذذدیذد قرار گرفذت .درنهایت نقشذذذه خطر
بیذابذانزایی با اسذذذتفاده از دو مدل  IMDPAو  ESAsدر
منطقه خشذک جنوب خراسان رضوی به دست آمد (شکل
 .)4همچنین میذانگین وزنی معیذارهذای مدل  IMDPAو

 ESAsنشذذان داد معیار اقلیم در دو مدل بیشذذترین وزن را
دارا میباشد و پوشش گیاهی و فرسایش بادی به ترتیب در
دو مدل بیشذترین تأثیر را داشتهاند (جدول  7و شکلهای
 1و .)7

مقایسه کارایی دو مدل  IMDPAو  ESAsجهت مدیریت ریسک خطر بیابانزایی...

شکل  -4نقشه خطر بیابانزایی بر اساس (ال
جدول -7

حسن جعفری و همکاران 01

) مدل  ESAsو (ب) مدل IMDPA

توزیع فراوانی طبقات خطر بیابانزایی در مدل  IMDPAو ESAs

مدل

طبقات

مساحت (هکتار)

درصد فراواني نسبي

IMDPA

متوسط
شدید

76273
92009

45/3
54/7

ESAs

بحرانی نوع یک
بحرانی نوع دو
بحرانی نوع سه

18563
132690
17029

11/0
78/9
10/1

شکل -1

میانگین وزنی معیارهای مدل IMDPA

شکل  -7میانگین وزنی معیارهای مدل

ESAs
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نتایج ارزیابی کارایی مدلهای ارزیابی خطر بیابانزایی
نقشذههای شذدت بیابانزایی در هر دو مدل (شکلهای
ال و ب شذکل  )4با استفاده از آزمون کاپا مورد ارزیابی و
واسذذذنجی قرار گرفتنذد .بذدین منظور پس از طبقهبندی،
بررسذذی درسذذتی طبقهبندی نیز با اسذذتفاده از  34نقطه
کنترل زمینی انجام شد .در این روش برای بررسی درستی
طبقهبندی ،تصویر طبقهبندی شده با استفاده از یک تصویر
حاوی نقاط کنترل زمینی مقایسذه شذد .نتایج بهدستآمده
از آزمون صذحّت سنجی مدلهای ارزیابی بهکاررفته در این
مطذالعه نشذذذان داد که هر دو مدل دارای دقت باالیی در
شذناسایی مناطق خطر بیابانزایی دارند و با توجه به اینکه
مدل  ESAsبا ضذریب کاپای باالتر ،از دقتت بیشتری نسبت
به مدل  IMDPAبرخوردار بوده اسذذت ،این مدل بهعنوان
مدل برتر در ادامه محاسبات استفاده گردید( .جدول .)7
جدول  -7نتایج حاصل از بررسی صحّت مدلهای بیابانزایی
نقشههای شدت خطر بیابانزایی طبق مدل
IMDPA
ESAs

صحّت کلی

شاخص کاپا

0/741
0/707

0/731
0/777

ارزیابی ریسذذک خطر بیابانزایی با اسذذتفاده از نقشذذه
شذدت بیابانزایی حاصذل از مدل  ،ESAsعناصر در معرض
خطر و آسذذذیبپذیری محیطی به دسذذذت آمد (براسذذذاس
جذداول  4 ،3و  .)4بذا توجذه بهقرار گرفتن هر عنصذذذر در
کالس خطر و درجه حسذاسذیت آن ،عدد آسیبپذیری آن
عنصر محاسبه گردید .بدین منظور انواع کاربری اراضی اعم
از مراتع ،جنگلها و اراضی کشاورزی و نیز نقشه پراکندگی
نقشذذذه چاهها ،چشذذذمهها ،مناطق مسذذذکونی و روسذذذتاها،
تأسذیسذات صذنعتی و جادههای مواصالتی ،بهعنوان عناصر
در معرض خطر شذذناخته منطقه قلمداد میگردند .پس از
تعیین کالس آسذیبپذیری واحدها و ضریب حساسیت آن

در برابر بیابانزایی ،نقشذذه کالس آسذذیبپذیری عناصذذر در
معرض خطر منطقه به دسذذت آمد (شذذکل  -7ال ) .توزیع
فراوانی طبقات آسذیبپذیری عناصر در معرض خطر نشان
داد که عمده مساحت منطقه مورد مطالعه در کالسهای 1
و  4قرار دارند که طبقه  1با کمترین آسذذیبپذیری منطبق
بر کاربریهای جنگلی و مرتعی و طبقه  4با بیشذذذترین
آسذیبپذیری با کاربریهای زراعی و مسکونی انطباق دارد
( جدول  )7و درصذذد مسذذاحت آنها به ترتیب خیلی کم،
کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد به دست آمد (شکل  -7ب).
نتایج حاصذذل از ارزیابی ریسذذک بیابانزایی نشذذان داد که
ریسذک بیابانزایی تابعی از شذدت خطر ،عناصر در معرض
خطر و آسذذیبپذیری اسذذت .خطر ریسذذک بیابانزایی در
بخشهای جنوبی و غربی منطقه موردمطالعه زیاد میباشد
که مهّمترین دالیل آن وجود حجم باالی عناصر در معرض
خطر و آسذذیبپذیری شذذدید این عوامل با توجه بهشذذدت
خطر بیابانزایی میباشذذد که با نتایج  4و  ]24همخوانی
دارد.
با اسذذتفاده از رابطه  3ریسذذک بیابانزایی ،عدد ریسذذک
محاسذبه که در پنج کالس خیلی کم ،کم ،متوسذط ،زیاد و
خیلی زیاد طبقهبندی شد (شکل  .)7توزیع فراوانی طبقات
ریسذذک بیابانزایی مؤید آن اسذذت که گسذذتره وسذذیعی از
اراضذذی منطقه با پوشذذشهای جنگلی و مرتعی ،کمترین
ریسذذذک بیابانزایی را داشذذذته و بالعکس اراضذذذی تحت
کشاورزی و محدودههای با تراکم جمعیّتی و بافت مسکونی
و نواحی صنعتی و حوزه نفوذ منابع آب (چاه و قنات) دارای
بیشذترین ریسک بیابانزایی میباشند و بیش از  40درصد
منطقه موردمطالعه دارای ریسذذذک متوسذذذط تا خیلی زیاد
بوده است و بالطبع خسارت وارده بر این نواحی چشمگیر و
قابلتوجه خواهد بود (جدول .)10
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شکل  -7نقشه کالس عناصر در معرض خطر (ال ) و آسیبپذیری عناصر در معرض خطر بیابانزایی (ب)

ردی
1
2
3
4
4

جدول  -7توزیع فراوانی طبقات آسیبپذیری عناصر در معرض خطر در مدل ESAs
درصد فراوانی نسبی
مساحت (هکتار)
طبقات
38/32
64446
I
12/06
20278
II
16/38
27558
III
10/05
16903
IV
23/24
39096
V
100
117217
مجموع

شکل  -7نقشه ریسک بیابانزایی

منطقه عمرانی گناباد براساس مدل ESAs

جدول  -10توزیع فراوانی طبقات ریسک
ردی
1
2
3
4
4

طبقات
خیلی کم
کم
متوسط
شدید
بسیار شدید
مجموع

مساحت (هکتار)
60098
21536
28259
22919
35469
117217

در مدل ESAs

درصد فراوانی نسبی
35/73
12/80
16/80
13/63
21/09
100
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برآورد خسارت ریالی بیابانزایی
با توجه به گسذ ذترش بیابانزایی در منطقه بیشذذذترین
تأثیر و هزینهبر روی مناطق روسذتایی و اراضی زراعی بوده

اسذذذت کذه عالوه بر زیذانهذای اقتصذذذادی باع مهاجرت
خانوادههای روستایی به شهرها میگردد (جدول .)11

جدول  -11خسارت ریالی عناصر در معرض خطر برای هر کالس بیابانزایی منطقه عمرانی گناباد
ردی

کالس خطر

1
2
3
4
4
1
7
7
7

اراضی زراعی (کیلومترمربع)
مرتع (کیلومترمربع)
جنگل دست کاشت (کیلومترمربع)
اراضی شهری (کیلومترمربع)
جاده (کیلومتر)
قنات (حلقه)
کالته
چاه (حلقه)
روستا (تعداد)
خسارت (هزار میلیون ریال)
خسارت کل (هزار میلیون ریال)

مساحت و مقدار عناصر
بحرانی درجه 1
15
3
0
0
15
2
1
13
13
536

بحرانی درجه 2
123
346
24
1
53
14
3
152
113
4377
7474

بحرانی درجه 3
39
92
21
13
5
17
11
121
31
1171

برنامههای مدیریتی خطر بیابانزایی
واحذدهذای کاری جهت انجام برنامههای مدیریتی خطر
بیابانزایی ،با اسذتفاده از کالس ریسذک ،شرایط منطقه و
شذذذاخص هذای مهم بیذابذان زایی ،اولویذت بندی گردیدند.
برنذامههای مدیریتی بیابانزایی در جهت توسذذذعه پایدار و

بهبود شذذرایط محیطی در قالب  4اولویّت ،بر اسذذاس منابع
موجود و نوع واحذدهذای کاری ارائه و تهیه گردید (جدول
.)12

جدول  -12تعیین اولویّت برنامههای پیشنهادی مدیریتی براساس نقشه ریسک بیابانزایی
کالس ریسک
I

(برنامههای حفاظتی و آموزشی)

II

(برنامههای هشدار و جلوگیری)

III

(برنامههای اصالحی)

IV

(اجرای برنامههای احیایی)

V

(اجرای برنامههای احیایی)

برنامههای پیشنهادی مدیریتی
حفاظت و جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی و حفاظت اراضی بدون دخالت و ورود انسان به این اراضی ،درواقع
حفاظت بهصورت قرق انجامشدنی است و طبیعت همانطور که هست بایستی حفظ و نگهداری شود .جلوگیری از
تغییر کاربری اراضی ،تخریب پوشش گیاهی و کنترل چرا ،کنترل جریان رودخانهها (در شرق و شمال منطقه
موردمطالعه)
راهکارهای زراعی و اصال روشهای ناصحیح کشاورزی و آبیاری (در غرب و مرکز منطقه موردمطالعه)
انجام برنامههای هشدار و جلوگیری از تخریب اراضی است (در شرق منطقه موردمطالعه)
اصال روشهای ناصحیح کشاورزی ،کمربند سبز اطراف مزارع (قسمتهای مرکزی و غربی منطقه موردمطالعه)
غنیسازی مراتع ،افزایش پوشش گیاهی  ،کشت گیاهان مقاوم ،نهالکاری تاغ
کپه کاری ،کمربند سبز اطراف مزارع،عملیات پرورشی تاغ زارها (قسمتهای مرکزی و جنوب غربی منطقه
موردمطالعه)
نمکزدایی ،افزایش پوشش گیاهی ،غنیسازی مراتع ،خا ورزی در مناطق با بافت سنگین ،احداث بند انحرافی،
پخش سیالب ،حوضچه آبگیر ،عملیات پرورشی تاغ زارها (قسمتهای جنوب و جنوب غربی منطقه موردمطالعه)
پیتینگ همراه با بذرپاشی ،فاروئینگ به همراه بذرپاشی و مالچ پاشی (جنوب غربی منطقه موردمطالعه)

بحث و نتیجهگیری
پس از ارزشدهی بذه شذذذاخصهذای بیابانزایی و تهیه
نقشذذذه شذذذدّت بیذذابذذانزایی در مذذدل  ،IMDPAمنطقذذه
موردمطالعه به دو کالس متوسذذط و شذذدید از جهت شدت

بیابانزایی تقسذیمبندی شذد که بیشذترین سطح منطقه را
کالس بیابانزایی شذدید با  44/7درصذذد به خود اختصا
داد .این نتیجذه بذا نتایج مطالعات  17 ،3و  ]11مبنی بر

مقایسه کارایی دو مدل  IMDPAو  ESAsجهت مدیریت ریسک خطر بیابانزایی...
غالب بودن کالس شذذذدید بیابان زایی در مدل IMDPA

همخوانی دارد .معیار اقلیم با میانگین وزنی  3/47بیشترین
وزن را در بین معیارهای نه گانه دارا میباشذذذد که با نتایج
مطالعه  ]11در منطقه قاسذذذم آباد بجسذذذتان در اسذذذتان
خراسذذان رضذذوی که شذذدت بیابانزایی را محاسذذبه نموده
بودند ،مطابقت دارد .]1 .همچنین نتایج این تحقیق نشذذان
میدهد که در بین شذذاخصهای اسذذتفادهشذذده برای معیار
اقلیم ،شذذاخص خشذذکی دومارتن بیشذذترین نقش را در بین
شذذاخصهای دیگر معیار اقلیم ایفا میکند .در ارزیابی خطر
بیذابان زایی با اسذذذتفاده از مدل  ESAsهمان گونه که در
نتایج آمده است بیشترین سطح منطقه را کالس بحرانی 2
در برگرفتذه اسذذذت کذه با نتایج مطالعات  14و  ]23در
اسذذذتفاده از مدل  ESAsبرای ارزیابی شذذذدت بیابانزایی
منطقه دشذذت اردکان یزد همخوانی دارد .قرار گرفتن این
منطقه در شذذذرایط بحرانی بیابانی شذذذدید می تواند آثار
زیانباری را در پی داشذته باشذد .با توجه به اینکه شذذهرهای
گناباد و بیدخت در محدوده موردمطالعه واقعشذذدهاند ،نیاز
اسذذت .با اتخاذ شذذیوههای مدیریتی مناسذذب از پیشذذرفت
منطقه به سذذذمت بیابانی شذذذدن درجه  1جلوگیری گردد.
همچنین در بین معیذارهذای بذه کار رفته در این مدل نیز
معیار اقلیم با میانگین وزنی  1/71بیشترین وزن را به خود
اختصذا داده اسذت که با مطالعات ] [7در دشت سگزی
اصذذذفهذان درباره تأثیر زیاد معیار اقلیم همخوانی دارد که
بیذانگر نامسذذذاعد بودن شذذذرایط جوی در منطقه اسذذذت،
بهعبارتدیگر معیار اقلیم بهعنوان مؤثرترین عامل در روند
بیابانی شدن منطقه سایر معیارهای موردنظر را تحتالشعاع
خود قرار داده و شذذذاخصهای اقلیمی بهنوعی تعیینکننده
درجه اهمیت و نقش سذذایر معیارها در گسذذترش یا کنترل
فرآیند بیابانزایی اسذذت .نتایج حاصذذل از ارزیابی ریسذذک
بیابانزایی نشذان داد که ریسذک بیابانزایی تابعی از شدت
خطر ،عناصر در معرض خطر و آسیبپذیری است .با توجه
بذذه ایذنذکذذه نوع عنذذاصذذذر در معرض خطر در منطقذذه
شذناساییشده بود ،واحدها بر اساس انواع عناصر در معرض
خطر موجود به پنج کالس خیلی کم ،کم ،متوسذذط ،زیاد و
خیلی زیاد تقسیم شدند و پس از تعیین عدد آسیبپذیری
عناصر در معرض خطر ،بر اساس ارزش عددی آنها به پنج
کالس خیلی کم تا خیلی زیاد تقسذذیم شذذدند که به ترتیب
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 10/04 ،11/37 ،12/01 ،37/32و  23/24درصد منطقه را
پوشذذش میدادند .همچنین کالسهای ریسذذک در منطقه
موردمطالعه نیز به همان پنج کالس تقسذذیم شذذدند که به
ترتیب  13/13 ،11/70 ،12/70 ، 34/73و  21/07درصذذذد
از سذطح منطقه را میپوشاندند مطالعات  11 ،3 ،2و ]24
نیز در مناطق مختل از جمله غرب استان گلستان ،جنوب
غرب استان خراسان رضوی و دشت سبزوار در غرب استان
خراسذان رضذوی به نتایج مشابهی متناسب با منطقه مورد
مطالعاشان رسیدهاند .درنهایت با توجه به اهمیت زیستبوم
بیابانی منطقه و واقع بودن سکونتگاههای شهری (گناباد و
بیدخت) و روسذذتایی شذذهر گناباد و بیدخت و متأثر شذذدن
اقتصاد و معاش ساکنین این منطقه از گسترش بیابان ،و با
توجذه بذه اینکذه برنذامذههای مدیریتی در منطقه به میزان
زیادی صورت گرفته ،الزم است اجرای برنامههای مدیریتی
شذامل احداث شذبکه بادشکن ،کمربند سبز اطراف مناطق
مسذکونی ،غنیسازی مراتع ،افزایش پوشش گیاهی ،کشت
گیذاهذان مقذاوم نظیر تذاغ ،راهکذارهذای زراعی و اصذذذال
روشهای ناصذحیح کشذاورزی مخصوصاً در زمینه آبیاری و
مذدیریت بهتر منابع آب زیرزمینی به منظور اسذذذتفاده های
کشذذذاورزی ،نمذذک زدایی ،قرق حفذذاظتی و کپذذه کذذاری را
به عنوان بهترین راهکارهای مدیریتی به منظور جلوگیری از
شذذذدت بیابانزایی با توجه به خطر بیابانزایی و شذذذناخت
منطقذه در واحذدهذای کذاری در اولویذت قرار گیرد کذه تا
حدودی شرایط نامناسب را بهبود بخشد.
بذا توجذه بذه اینکذه در این تحقیق بذه مسذذذ له مهّمی
همچون برآورد و ارزیذابی ریسذذذک و خسذذذارت بیابانزایی
پرداخته و سذذعی شذذده اسذذت تا نتایج بهدسذذتآمده جنبه
کاربردی نیز داشذذذته باشذذذد ،بنابراین بهعنوان نتیجهگیری
میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 معیذذار اقلیم در دو مذذدل دارای بیشذذذترین وزن ومؤثرترین عذامل بیابانزایی در منطقه میباشذذذد .این بدان
معنی اسذذذت کذه عوامذل طبیعی مذانند تغییر پارامترهای
اقلیمی نقش مهمی درروند بیابانزایی منطقه داشته است.
 با توجه به اینکه بر اسذذاس شذذاخص کاپا در دو مدلارزیابی مناسذذذبی از مناطق بیابانی داشذذذتند ،مدل ESAs
بذهعنوان مدل برتر در منطقه انتخاب گردید ،البته با توجه
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 در کنار سذذذایر عوامل،منطقذه به آن مبتالبه بوده اسذذذت
محیطی و انسذذذذانی از دالیذذل مهّم بیذذابذذان زایی منطقذذه
.موردمطالعه بوده است
تشکر و قدردانی
 در گروه مدیریت مناطق بیابانی دانشکده،تحقیق حاضر
منابع طبیعی و محیطزیسذت دانشذذگاه فردوسذذی مشهد به
 لذا از همکاری و مسذذاعدت همکاران.انجام رسذذیده اسذذت
محترم آن گروه آموزشی و سایر عزیزان کمال سپاسگزاری
.و تشکر را دارم

به ویژگیهای مختل مکانی و جامعهشذذذناختی هر منطقه
.الزم است مدلهای مختلفی در مناطق دیگر اجرا شود
 با توجه به وضذذعیّت منطقه و میزان خطر و ریسذذکبایستی با شیوههای مدیریتی مناسب و به موقع از پیشرفت
مناطق دارای خطر کمتر به سذذمت بیابانی شذذدن بیشذذتر
 لذا با پیشنهاد.(رفتن به کالس خطر باالتر) جلوگیری گردد
برخی از برنامههای اجرایی که متناسب با شرایط منطقهای
 سعی،و بر اسذاس نظر کارشذناسان ادارات اجرایی نیز بوده
شذده اسذت بخشی از خسارات اقتصادی که بهواسطه تغییر
پارامترهای محیطی به وجود آمده و در آینده نیز بیشذذذتر
 بطوریکه موضذذوعاتی همچون.خواهد شذذد را تعدیل نماید
اسذذتمرار خشذذکسذذالی که در طی چندین سذذال گذشذذته
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Abstract
The purpose of this study was to compare the efficiency of two models of IMDPA and ESAs in
assessing the intensity of desertification in the drylands of southern Khorasan Razavi province and
management based on the best-performed model. For each geomorphological unit, initial data was
first collected, and Criteria and indices of the models according to regional conditions, were then
scored and intensity of desertification calculated. This was then followed by assessing the risk of
desertification from the combination of hazard intensity, elements at risk and environmental
vulnerability data. Maps were then verified and validated against ground control points, using Chisquare test and Kappa index. The results showed that based on the IMDPA model, the most intensified
area of desertification in the region with 54.7% frequency was the highest area with severe
desertification intensity with distribution with the climate and vegetation criteria appeared to be the
most controlling factors. In the ESAs, desertification intensity was classified into three classes, with
the highest area of the second-class critical class with a frequency distribution of 79%, and the climate
and wind erosion rates had the highest impact. This emphasizes that the impact of natural factors on
the desertification process in this region. Therefore, based on field studies, expert opinion and Kappa
index of 0.897, the ESAs model was selected as the most appropriate model. Risk assessment results
show that more than 51.5% of the environmental elements, located mainly in the central and southern
parts of the region, are at moderate to very severe risk of desertification, which can generate annual
damages of IRR 7.6 billion. Therefore, the implementation of suitable programs for combating
desertification in the studied area can reduce this damage and its costs.
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