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  چکیده
    بـه  ی متکـ ي کـشاورز ،یل کمبـود بارنـدگ  یـ دله ن مناطق بی در ا.ردیگیخشک در بر ممهی خشک و نیمی اقل یران را نواح  ی از کشور ا   یعیبخش وس 

افـت   از جمله ی منفيهاامدیتواند پی مياری آب نادرستيها و روشینیرزمی از منابع آب زش از حدیب يبردار بهره. استياریبآ  وینیزمری ز يهابآ
 از ی ناشـ یـی زاابـان ی بن شـدت یـی تعن تحقیـق  ی هدف اصلی ا.دنبال داشته باشد  را بهییزايشور منابع آب و     یفیب ک ی و تخر  ینیر زم ی ز يهاسفره
 ي آمار روشبه ی مورد بررسيهاشاخصارها و یمع يبرداردر نمونه. باشدیطشک در استان فارس ممنطقه ، در اراضی ي آب و کشاورزب منابعیتخر
 یرانیق حاضر مدل ای در تحقییزاابانی بيها شاخصیابی و ارزیدهازیروش امت.  استفاده شدي تحت امر کشاورزيها، در رخسارهیتصادف يبندطبقه

IMDPAيافزار نرمطیدر مح هاازی سپس با محاسبه میانگین هندسی امتباشد،ی مArc GIS  مربـوط بـه هـر    یـی زاابانی بیت فعلیهاي وضعنقشه 
ج نشان داد که ارزش ینتا. زایی و کالس مربوطه تعیین گردیدها، نقشه نهایی شدت بیابان   ها و نقشه   تلفیق الیه   با انی در پا  .تهیه شد ار  یمع  و شاخص

 شـدت  يبنـد طبقـه  جـدول  بر اسـاس باشد که ی م61/2 در حدود یار مورد بررسی معدو کل منطقه بر اساس يبرا ییزاابانی ب یت فعل یضع و يعدد
 میـانگین  با ي نسبت به توسعه کشاورزيشتریر بیثأ ت92/2 یمتوسط وزن باار آب ی مع،یمورد بررساریمع دوان ی از م .دی برآورد گرد  دیشد،  ییزاابانیب

  . منطقه داردییزاابانی در ب4/2 یوزن
  

  .فارساستان  ، طشک،يکشاورزتوسعه ، ینیزمری زيها، آبییزاابانی ب:يدیکلمات کل
  

 مقدمه
هـا براثـر عوامـل مختلـف     ستمیـ ب اکوسیند تخر یبه فرآ 

ت بـا   یشود که در نها   ی گفته م  ییزاابانی ب ی و انسان  یطیمح
 مـراه اسـت   ابـان ه  ی ب پیدایشا  ی ایجادتوده و   ستیکاهش ز 

 ین چـالش مهـم جهـان      ی سوم ییزاابانیب). 1998،  ياحمد(
 برشمرده 21 در قرن    یبعد از بحران کمبود آب و خشکسال      

ده یــ کــشور جهــان در معــرض پد110ش از ی بــ.شــودیمــ
 کـه در معـرض      ی شـناخت منـاطق    . قـرار دارنـد    ییزاابانیب
ت یـ ده اهم یـ ن پد یـ  قرار دارند جهت مبـارزه بـا ا        ییابانزایب

ــرایفراوانــ ــهي داشــته و راه را ب ــر برنام ــوار يزی ــر هم       بهت
نـدها و  ی از فرآین آگاه ی همچن .)2004 ،نایزهتاب( سازدیم

ه راهکارها و   ئ است تا با ارا    ي مهم و ضرور   زایی، بیابان عوامل

ده کاست و از    ین پد ی مناسب، از شدت ا    یتیری مد يهاروش
ــوگ  ــسترش آن جل ــل آورد يریگ ــه عم ــرا.  ب ــ ارزيب     یابی

 در داخـل و خـارج کـشور         ی مختلفـ  يهای بررس ییزاابانیب
 شده نیز يا منطقه يهاصورت گرفته که منجر به ارائه مدل      

   را جهــت  ICD1 ، روشياختــصاصی و مهــاجر  .اســت
زایی اراضی در ایـران منتـشر    بندي نوع و شدت بیابان     طبقه

 عوامـل  بیـشتر در این روش سعی گردیده است تـا       . نمودند
 بـه گـام مـورد       شدن اراضی به صـورت گـام       بیابانی مؤثر در 

بررسی قرار گرفته و با رعایـت اثـرات متقابـل آنهـا، امکـان        
 پژوهشگران آسان براي کارشناسان و      وارزیابی نسبتاً دقیق    

ــود  ــراهم ش ــپس .ف ــدت    س ــوع و ش ــده ن ــالح ش     روش اص
                                                

1-Iranian Classification of Desertification Method  
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 توسط اختصاصی و احمـدي،      MICD2ران  ی در ا  ییزاابانیب
هـاي ارائـه شـده در ایـران، مـدل      از دیگر مدل  .دیارائه گرد 

IMDPA3   ابـان یثر در بؤار مـ  ی مع 9 که در برگیرندة  است-
ارهـا  یک از مع  یـ  هـر    ی کم یابی ارز يبرا شاخص 36 و   ییزا

   .باشدمی
ـ ی ابر اسـاس مـدل   ) 2007( یشاهدولت   IMDPA یران

 و ي عامــل آب، خــاك، کــشاورزچهــار در نظــر گــرفتنبــا 
در جنـوب    یـی زاابـان یت بالفعل ب   شد مقدار یاهیپوشش گ 

ــسار را ــود  94/1 گرم ــرآورد نم ــه ب ــاس  ک ــر اس ــدول ب       ج
بـه   منطقه، متوسط    این ي برا ییزاابانی، کالس ب  يبندطبقه

ـ یز با استفاده از مدل ا     ی ن )2008( یناطق .آیدشمار می   یران
IMDPA   شـدت بالفعـل    ن و پوشـش ی آب، زم يارهایمعو

یعنـی   (38/3صـفهان را    بـراي دشـت سـگزي ا       یـی زاابانیب
اسـتفاده از   بـا ) 2008( يرضـو  .برآورد نمـود  )خیلی شدید 

 آب، خـاك، پوشـش   يارهـا ی معمحاسـبۀ بـا   ن مدل ویهم
-ابـان ی ب یت فعل ی وضع ،قان اراك یر م یم در کو  ی و اقل  یاهیگ
 یـی زاابـان ید ب یکالس شد ، یعنی   56/2  را  منطقه ي برا ییزا

  .برآورد نموده است
ثر از  أ متـ  یـی زاابـان یشدت ب سی   با برر  )2008( یوصال 
 یت فعل یگل، وضع دی در منطقه آران و ب     ی انسان يهاتیفعال
کـالس  ( 31/2 برابـر بـا    IMDPAرا بـر اسـاس       ییزاابانیب

   .محاسبه نموده است )زاییمتوسط بیابان
 در  يدیـ کل براي تعیین عامل   )2006( وانگ و همکاران  

 هايعاملاز   مورد هفترات  یی تغ ،نی در کشور چ   ییزاابانیب
 ی سـاله را مـورد بررسـ   50ک دوره ی را در  ی و انسان  یمیاقل

 يتهای و فعال  یمیعوامل اقل گرفتند که   جه  یاند و نت  قرار داده 
ن دخالـت داشـته     ی چـ  زایـی  در فرآیند بیابان   با هم  ،یانسان
متقابـل  بـه منظوربررسـی رابطـه      )2007( واکوماریس. است
 یـی زاابـان یم بر بیاثر اقلکه جه گرفت ینت ییزاابانیم و ب  یاقل

 يهـا تیـ هـا و فعال دهد، امـا دخالـت  ی ميدر دراز مدت رو 
  . استيشتری با سرعت بییزاابانی در بیانسان
ــیکوئ  ــارانیرش ــی  ) 2008(  و همک ــا بررس ــفعالب ت ی

 شدن خـاك  قلیایی پدیده  و آبیاري با آب شور ويکشاورز
نمـک در خـاك    غلظـت  کـه  ددننشان دا در جنوب اسپانیا

. رودیش م ی پ ي نابود ي و منابع خاك منطقه به سو      فزایشا
                                                

2- Modified Iranian Classification of Desertification Method  
3- Iranian Model of Desertification Potential Assessment  
 

 یابیـ تحت عنوان ارز   یقیتحقدر   )2008( انگ و همکاران  ی
ن بـه  ی در چـ  ییزاابانیان کردند که ب   ین ب ی در چ  ییزاابانیب

ــ  ــه وس ــله تغیطــور عمــده ب ــیرات اقلیی ــدهای و فرآیم  ين
 بـه  ی انـسان هـاي فعالیـت  هر چند که   ، است یکیومرفولوژئژ

  .کندید می اثرات آنها را تشديریکار ناپذطور ان
ـ یکردن مـدل ا   برهی هدف کال  با  یمـ یط اقل ی در شـرا   یران

 در  یـی زاابـان یت بالفعـل ب   ین وضع ییمختلف و به منظور تع    
آب و ار عمـده  یـ  معدو و یرانیمدل ا  از، آباده طشک منطقه
  .استفاده شده استدر این تحقیق  يکشاورز

  
  هاوشر مواد و

  ورد مطالعهممعرفی منطقه 
کیلـومتري شـمال شـرقی     175 در  یمنطقه مورد بررس  

 متـر از سـطح دریـا، در         1600بـا ارتفـاعی بـیش از         شیراز
 طـــول شـــرقی و 53˚ 41'11˝ تـــا53˚ 44'02˝موقعیـــت

ــا 29˚ 48'57˝ ــرار دارد، 29˚ 46' 42˝ ت  عــرض شــمالی ق
 ســاله 30 يک دوره آمــاریــدر  بارنــدگی ســاالنه میــانگین

اسـاس   بـر . متر در سـال اسـت     میلی 210،  )1385-1355(
ـ          تقسیم انی معتـدل و    بندي اقلیمـی آمبـرژه بـه اقـالیم بیاب

  .خشک و سرد نزدیک است
     را مـــورد مطالعـــه منطقـــه مـــساحت %90ش از یبـــ 

ــین ــی  زم ــشکیل م ــشاورزي ت ــاي ک ــده ــدگاه از. ده  دی
-تیپ مخروط افکنـه  شامل مذکور منطقه ومورفولوژیکی،ئژ

، 1 شـکل  .باشـد مـی  آبرفتـی  آنهـا  مادري مواد اي بوده که
  را در اسـتان فـارس نـشان    مـورد مطالعـه  ت منطقـه   یموقع

  .دهدیم
 

  روش تحقیق
زایی منطقه، ابتدا با توجـه       شدت بیابان  ۀ نقش تهیهبراي  

زایـی  ثر بـر بیابـان    ؤبه شرایط منطقه معیارهاي کلیـدي مـ       
سـپس  .  انتخـاب گردیـد    ) دو معیار آب و کـشاورزي      یعنی(

گیـري از نقـشه پـستی و    ري منطقه بـا بهـره      واحد کا  ۀنقش
بـا  . ري اراضـی تعیـین گردیـد      ببلندي، زمین شناسی و کار    

 مربوط بـه    هايمراجعه به صحرا و نتایج آزمایشگاهی امتیاز      
 شـاخص   7 در مطالعـه حاضـر از        .کامـل گردیـد   ها  شاخص

ها با توجـه  شاخص). 1جدول  ( اصلی بهره گرفته شده است    
    دریافـت  4 تـا  1، وزنـی بـین     زایـی ن در بیابـا    آنهـا  ثیرأبه ت 
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هـاي هـر معیـار بـا        هاي مربوط به شـاخص     امتیاز .کنندمی
تعیـین  ) 4 و 3 هـاي جـدول  (IMDPAگیري از مدل    بهره
   .شد

الیـه اطالعـاتی    هفت ، Arc GIS از نرم افزاربا استفاده
عـالوه بـر    . به صورت جداگانه براي هر شاخص تهیه گردید       

زایـی در هـر قـسمت از منطقـه     بانتعیین وضعیت فعلی بیا 
هاي مختلـف منطقـه مـورد       اهمیت هر شاخص را در بخش     

زایی هر معیـار     براي تعیین شدت بیابان    .قرار گرفت بررسی  
ان معیـار اسـتفاده       هـاي همـ   از میانگین هندسـی شـاخص     

دهـی   در نهایت براي هر معیـار بـا توجـه بـه وزن         .گرددمی
گـردد و  تهیه می1 :50000انجام شده یک نقشه در مقیاس     

از میــانگین هندســی معیارهــا نیــز نقــشه نهــایی وضــعیت 
  :یدآزایی منطقه بر پایه فرمول زیر به دست میبیابان

  زایییت بیابانعوض)= کشاورزيمعیار   ×آبمعیار  (2/1) 1(
اختـصاص   بـا توجـه بـه وزن    زایـی بیابان نقشه پایاندر  

  .گردد  میبندي  طبقه داده شده،

  
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )استان فارس(  آباده طشک- موقعیت محدوده مطالعاتی.1شکل 
  

  
 مدل ییزاابانیت بی وضعیابی ارزيها براارها و شاخصی مع.1جدول

IMDPA )2006 ،ياحمد(  
  شاخص  معیار

 هدایت الکتریکی آب

 نسبت جذب سدیم

 افت آب زیرزمینی
  آب

  نوع سیستم آبیاري
  اراضی کاربري کشاورزي یا کشت الگوي
  کشاورزي  محصول عملکرد

  کشاورزي کاربرد هانهاده و مکانیزاسیون
  

  

  
  ییزاابانیت بی شدت وضعيها کالس.2جدول

  )2006 ،ياحمد( 
  تیفیشاخص ک  دامنه اعداد  کالس
  1  1- 5/1 ناچیز و کم 

  2  6/1- 5/2   متوسط
  3  6/2- 5/3   شدید

  4  6/3- 4   بسیار شدید
  
  
  
  



4                                                                 1389 زمستان ،2 شماره، 1جلد بوم  خشک پژوهشی- علمیفصلنامه    

  )2006 ،ياحمد( ي کشاورز مربوط به معیارهاي فرعی شاخصازهايیها و امتس کال.3جدول
  زاییدرجۀ تأثیرگذاري بر پدیده بیابان  گیرياندازه قابل هايشاخص  فرعی معیارهاي

  )کم( 1  دیم و آبی باغات
  )متوسط (2  مناسب دیم و آبی زارعت
  )شدید( 3  آیش اراضی

کاربري  یا کشت الگوي
  اراضی کشاورزي

  )شدید خیلی( 4  نامناسب دیم زراعت
  )کم( 1  دایمی کشت با دشت اراضی  4

  )متوسط( 2  موقت کشت با دشت اراضی
  )شدید( 3  دایمی کشت با مرتفع اراضی

  محصول عملکرد

  )شدید خیلی( 4  موقت کشت با مرتفع اراضی
  اي هاي درون مزرعه دهسنتی با کاربرد نها  4

  
  )کم( 1

  هاي شیمیایی خارجی مزرعه سنتی با کاربرد نهاده
  

  )متوسط( 2
  آالت هاي خارجی شیمیایی ماشین نیمه مکانیزه کاربرد متوسط نهاده

  
  )شدید( 3

کاربرد  و مکانیزاسیون
  کشاورزي يهانهاده

  )شدید خیلی( 4 هاي نامناسب و مواد شیمیایی تمام مکانیزه با کاربرد سنگین ماشین
  
 
  
 

  )2006 ،ياحمد(  آب مربوط به معیارهاي فرعی شاخصازهايیها و امتس کال.4جدول
 )بسیار شدید (6/3- 4  )شدید (6/2- 5/3 )متوسط( 6/1- 5/2 )ناچیز ( 0 – 5/1  شاخص  ها شاخصامتیازهاي/ زاییوضعیت بالفعل بیابان

  < 750< 2250 - 750 2250 -5000 5000 (ms/cm)هدایت الکتریکی 
 < SAR 10 < 26 - 10 32 - 26 32)(نسبت جذب سدیم 

  < cm/year( 20 <  30 - 20  50 - 30  50(افت آب زیرزمینی 

 نوع سیستم آبیاري

 

سیستم تحت فشار 
  مدرن متکی بر 

ریزي برنامه
 کامپیوتري

تحت فشار کالسیک 
  )سنتی(

سنتی مدرنیزه شده 
سیفون، گسیلند، (

  دریچه اي،
  ) سوراخ دار

سنتی با طراحی بهینه 
د کرت، نشتی، دبی، ابعا(

طول عرض نشتی، فاصله، 
  )شکل کرت، نشتی

 
 
  جینتا

ت یوضع (ییزاابانی شدت ب  ی ارزش کم  یمتوسط هندس 
ار مـورد  یـ  مع2  کل منطقه بر اساسيبرا) ییزاابانی بیفعل

  قـرار دیشد ییزاابانیبباشد که در کالس  ی م61/2 یبررس
  .)2جدول  (رد یگ یم

ـ  میـانگین  ي انجام شده بـر رو     یبررس  يهـا  ارزش ی وزن
دهد کـه در منطقـه      ی نشان م  ییزاابانی ب يها  شاخص یکم

، افـت آب    ياریـ  آب يهـا ستمیـ  س يهـا  شـاخص  ،مورد نظـر  
ــیزمریز ــاربرد نهــادهین ــا و ماشــ، ک ــشاورزين آالتیه ،  ک
 آب و   مینـسبت جـذب سـد      يهـا ر و شاخص  یثأن ت یشتریب

منطقـه   یـی زا ابـان یر را در ب   یثأن تـ  یعملکرد محصول، کمتر  
  ).2 شکل(دارند 
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  ی مورد بررسيها شاخصيارزش عدد. 2شکل
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  زایی معیار کشاورزي در منطقه بیابان بالفعل نقشه شدت.3شکل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زایی معیارآب منطقه نقشه شدت بالفعل بیابان.4شکل
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  منطقه طشک معیار آب و کشاورزي 2زایی، ابان نقشه پتانسیل بالفعل بی.5شکل
  

  گیريبحث و نتیجه
  منطقـه طـشک  یـی زاابانیت بالفعل بی وضعیینقشه نها 

در کـالس   )  هکتار 2042(% 44 که   دهدنشان می ) 5شکل(
 ییزاابانی درکالس ب  ) هکتار 1421(% 30د،  ی شد ییزاابانیب

م  آرا یـی زاابـان یدرکـالس ب  )  هکتـار  1237% (26  و متوسط
زایـی منطقـه طـشک،         میان معیارهـاي بیابـان      از .قرار دارد 

تحقیقات دیگـري نیـز کـه در        . اصلی است معیار آب معیار    
هـاي دیگـر صـورت      مناطق مختلـف و بـا اسـتفاده از روش         

زایـی بـوده    معیار آب از عوامل اصـلی بیابـان   ،پذیرفته است 
؛ زهتابیــان، 2007شــاهی، ؛ دولــت1998احمــدي، ( اســت
توان در دسترسی بهتـر   داد چنین حالتی را می    رخ). 2004

هـاي عمیـق و تمرکـز    زمینـی، وجـود چـاه   به منابع آب زیر  
اسـتفاده از منـابع آب و       . برشمردجمعیت در این منطقه را      

خاك به منظور کشاورزي نقش عامـل انـسانی در افـزایش            
 بنابراین با به کار بـردن  .سازدزایی را روشن میشدت بیابان 

ثیر گذار در   أ و شناسایی عوامل ت    درستدیریتی  هاي م روش

 راهکارهاي علمی و عملـی      ،تخریب منابع آب، خاك و گیاه     
جـایی کـه     از آن . مودنزایی را معرفی    مقابله با پدیده بیابان   

منطقه پس از هر بار برداشـت محـصول نـسبت بـه           این  در  
 عامـل شـود   کنند، پیشنهاد مـی   آتش زدن اراضی اقدام می    

زایی بـه معیـار کـشاورزي       ز در افزایش بیابان   سوزي نی آتش
 ی رخـساره اراضـ    يدر مورد بافت خـاك، بـرا       . گردد افزوده
 ییزاابانیز در کالس کم ب    یست بافت لوم ر   یبای م يکشاورز
 در  یکـ یت الکتر ی به هدا  یدهازیگرفت، در مورد امت   یقرار م 

اد در یـ  در خـاك ز    يرات شور ییزان تغ یار آب و خاك م    یمع
در آب کم در نظر گرفته       تغییرات شوري    شده و نظر گرفته   
 ي از ســوینـ یرزمی زان آبیــبـا توجــه بـه جر   .شـده اســت 

 يری جلـوگ  نـسبت بـه   د  یـ اچه طشک به سمت دشت با     یدر
ـ  رمجـاز ی غيهـا کردن از حفر چـاه     ه آب یـ روی و برداشـت ب

به سمت   یکیدرولیب ه یر ش ییشتر تغ یجاد ب ی از ا  ینیرزمیز
ـ  یـ  ن هـایی بـا   تکـش ج  یترو نی همچن دشت، کاست و    یاز آب

  .اقدام گردد ی به کم آبمقاوما ی و کمتر
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Abstract 

Arid and semi-arid climates cover a large part of Iran. In this areas, agricultural activities 
depend on irrigation and groundwater. Extra use of groundwater resources and incorrect irrigation 
methods has caused salinization and water table draw down and depletion of groundwater 
resources. The objective of this research is assessment of desertification using water and soil 
degradation indices due to agriculture activities in Tashk region of Fars province. After sampling 
and evaluation of indices, randomized statistical classification applied and then geometrical 
averages of points using Arc GIS software are calculated. Finally with combination of different data 
layers, the final map of desertification intensity of the study area is prepared. Results show that 
numerical value of current desertification status based on the twp indices is 2.61 that can be 
grouped in to high intensity of desertification category. Between two indices, water index with an 
average weight of 2.9 has more effects on desertification than agricultural development with an 
average weight of 2.4 in this area.  

 
Keywords: Desertification, groundwater, Agriculture development, Tashk, Fars province. 

mailto:motiesfandiari@gmail.com

