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  رویکرد تغییر اقلیم  با  IMDPAمدل استفاده ازبا  ییزا ابانیب تیوضع تحلیل
  )شادگان شهرستان(مطالعه موردي: 

  

   1 رضا برنا
  ران، ای، اهواز، دانشگاه آزاد اسالمیاهوازواحد  گروه جغرافیا، دانشیار1

  
   7/2/1400تاریخ پذیرش:   ؛  29/12/99تاریخ دریافت: 

  چکیده
که در آن با استفاده از مورد بررسی قرار گرفت،   IMDPAمدل استفاده ازبا  زایی شهرستان شادگانوضعیت بیابان در این تحقیق
 معیار 9از بین براي انجام پژوهش شد. به تحلیل موضوع پرداخته  (IMDPA)زایی ل ایرانی ارزیابی پتانسیل بیابانمدمستندات آماري و 

. گرفته شد ي مختلفی در نظرها شرایط منطقه انتخاب و براي هر معیار، شاخص معیار پوشش گیاهی و اقلیم با توجه به IMDPA، 2ل مد
زایی کل منطقه از میانگین هندسی معیارها به دست و در نهایت بیابان ها هندسی شاخصدر این مدل ارزش عددي معیارها از میانگین 

با  یاهیگ پوشش اریکه مع وهش نشان دادحاصل از این پژ جیگردید. نتا هیمنطقه ته زاییابانیب ییشه نهانق ،ArcGISآمده و در نرم افزار 
 ینیز ارزش کم نهایتاست. در  منطقه داشته زاییابانیدر ب 7/1 يبا ارزش عدد میاقل ارینسبت به مع يشتریب ریتأث 39/2 يارزش عدد

وضعیت فعلی  ،مدل نیکه طبق جدول امتیازدهی ا ،بدست آمد 02/2 زانیبه م یمورد بررس اریبر اساس دو مع زاییابانیشدت ب
  متوسط تعیین گردید. ،زایی براي کل منطقه بیابان

  
   .IMDPA، شادگان شهرستان، پوشش گیاهیزایی، بیابان، اقلیم  :هاي کلیدي واژه

  
  1مقدمه

زایی در کشورهاي در حال توسعه و نیز پدیده بیابان
زایی دارند، از شدت کشورهایی که پتانسیل باالي بیابان

در  ار اسـت. لـذا مقابلـه بـا ایـن پدیـده      باالیی برخـورد 
بسیار کارساز و سودمند ي متاثر از بیابان زایی، کشورها

توان بـا ارائـه راهکارهـا و    خواهد بود. در این زمینه می
هاي مدیریتی مناسب از شدت این پدیده کاسته و روش

مـل آورد،  نیز از گسترش و پیشروي آن جلوگیري به ع
زایی و عوامـل بـه   در این راه شناخت فرآیندهاي بیابان

، امري مهم و ضـروري  شدید کننده آنوجود آورنده و ت
رد. الزم بـه  است که باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گی

زایی به صورت مؤثر در پدیده بیابان ذکر است که عوامل
 ،کنند، به صورتی که در یک منطقهاي عمل میمنطقه

اي دیگر عوامـل انسـانی در   عوامل محیطی و در منطقه

                                                
 bornareza@yahoo.comنویسنده مسئول: *

نقش مؤثرتري دارند. بنابراین ضرورت بررسی  زاییبیابان
ها به منظور ارائه یک مدل براي نشان معیارها و شاخص

زایـی و تعیـین مهمتـرین    دادن شدت و وضعیت بیابان
 ن جهت جلوگیري از گسـترش عوامـل  عوامل مؤثر بر آ

  د.شومی زایی مشاهدهبیابان
یـک   اندیشـمندان اقلیم از دیدگاه بسیاري از  تغییر

ي زمانی بلند مـدت  ها پدیده طبیعی است که در توالی
. تـاثیر  خواهد پیوستاتفاق افتاده و مجدداً نیز به وقوع 

سبب تشدید اثـرات پدیـده تغییـر     انسانیهاي  فعالیت
اقلیم، شدت روند تغییرات و تغییـر بـازه زمـانی تـوالی     

ییــرات اقلیمــی باعــث تغ .شــود مــیتغییــرات اقلیمــی 
ها و تداوم آنها شده است کـه ایـن    گسترش خشکسالی

ــای ــارش  امــر ناشــی از ن ــه ویــژه کمبــود ب کنواختی و ب
عنـوان یکـی از پیامـدهاي     باشد. کـاهش بـارش بـه    می
ییرات اقلیمی باعث تشدید پدیـده بیابـان زایـی بـه     تغ
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زیسـت  عنوان یکی از مهمترین چالشهاي مهم محـیط  
کـه ایـن    شود میجامعه بشري در قرن حاضر محسوب 

پدیده در سطح جهـانی اثـرات اجتمـاعی، اقتصـادي و     
  زیست محیطی را به ارمغان خواهد داشت.

توجــه بــه پتانســیل کشــور ایــران بــراي وقــوع  بــا
خشکسالی و پیامدهاي منفـی ایـن پدیـده بـر توسـعه      
جوامع روستایی، شناخت مجموعه راهکارهـاي جوامـع   

عنـوان گـروه    همحلی در راستاي مقابله با خشکسالی، ب
باشـد   ، بسیار حـائز اهمیـت مـی   هدف اولیه این بحران

بیابان زایی  ).143: 1395آبادي و همکاران،  (قبادي علی
، تــاکنون بــه منظــور مشــکل بســیاري از کشورهاســت

یی ها جلوگیري و مقابله با این پدیده اقدامات و کوشش
انجام گرفته است، یکی از مهمتـرین اقـدامات صـورت    
گرفته در این زمینه، کنوانسیون مقابله با بیابـان زایـی   

 ).711: 1394ریحانـه و همکـاران،   ازمان ملل است (س
ـ    ان تاکنون براي پی بردن به نقش عوامل مـوثر بـر بیاب

زایی تحقیقات زیادي در سطح دنیا صورت گرفته است، 
هاي مختلف بیابان زایی  مدلحاصل این تحقیقات، ارائه 

جهـت   ).459: 1394حسین خانی و همکـاران،  است (
 ارزیابی و تهیه نقشه بیابان زایی تاکنون تحقیقات بسیار
زیادي در داخل و خارج کشور صورت گرفته که منجـر  

  وانی شده است.امنطقه اي فر يها به ارائه مدل
 یــزایاین نکته ضرورت دارد که مقابله با بیابان ذکر

 ،باشد بیش از آن که مرهون موفقیت در یک کار خاص
براساس اصول  مستلزم اجراي اقداماتی جامع و هماهنگ

نخسـت   توسعه پایدار اسـت کـه هـدف آن در اولویـت    
پوشـش گیـاهی و نظـام     ،حفاظت از منـابع آب، خـاك  

  . زیستی و ممانعت از تخریب آن است
در مطالعه خـود بـه    )2004( 1لی و همکارانیانگ 

 منظور بررسی وضعیت فرسایش بادي در منـاطقی کـه  
هاي انسانی بـود بـا شـبیه    تأثیر فعالیت و دخالت تحت

 نـد سازي تونل فرسایش بادي در این مناطق بیان نمود
زایی یابانفرسایش بادي و در نهایت افزایش ب که افزایش

 هاي انسان نظیر: کشـت و در منطقه تحت تأثیر دخالت
کاهش پوشش گیـاهی در نتیجـه چـراي     بی رویه، زرع

                                                
1.Yang li et al 

 در )2007( 2سـیواکومار  باشـد.  مفرط و بوته کنـی مـی  
 و اقلـیم  متقابـل  رابطـه  بررسـی  جهـت  خـود  مطالعـه 

 دراز در زایی بیابان بر اقلیم اثر نمود که بیان زایی بیابان
 پوشـش  و کاربري در تغییرات شامل عمده طور به مدت

 در )2007( 3همکـاران  و یانـگ . بـود  اراضـی خواهـد  
ي هـا  مکـانیزم  و فرآینـدها  بررسـی  منظور به اي مطالعه
 چـین  شمال در زایی  بیابان ساله 30پایش با زایی بیابان
 در منطقه زایی بیابان عمده فرآیندهاي که نمودند بیان

. هسـتند  اقلیمی عوامل تاثیر تحت توجهی قابل طور به
 چـراي  سـپس  و اقلیمـی  تغییرات که کردند بیان ها آن

 دارنـد.  منطقـه  زایـی  بیابان در را تاثیر بیشترین ط،مفر
 کردنـد  بیان خود مطالعه در )2008( 4همکاران و وانگ

 و اقلیمـی  تغییـرات  تاثیر تحت چین در زایی بیابان که
 فعالیتهايا که چند هر ،است ژئومرفولوژیکی فرآیندهاي

 تشـدید  را هـا  آن اثـرات  انکارناپـذیري  طـور  بـه  انسـانی 
تحقیقی را به منظور توسـعه   )2008( 5هلدن کنند. می

سیستمی با هدف شبیه سازي و آنالیز  -مدل دینامیک
انجام داد. مدل ترکیبی ذکرشده فاکتورهاي  زایی بیابان

هـاي بیـوفیزیکی و   اجتمـاعی را بـا محـرك    -اقتصادي
زایی که بـر  فاکتورهاي مربوط به تخریب زمین و بیابان

بنا شده است، GEF و UNزایی اساس مشخصات بیابان
کند. این مدل بر اساس عملکـرد آب و هـوا،    تلفیق می

بلیت دسترسی فرسایش خاك ناشی از بهره برداري و قا
ــه آب طراحــی شــده اســت  ــاران. ب  6آلینگتــون و همک

و شیمیایی خاك را نقش خصوصیات فیزیکی  )2010(
ها بر این قرار دادند. آن بررسی در بازگشت بیابان مورد

زارهاي زایی بوته هاي مفهومی بیابانباور بودند که مدل
سطح پایدار را پیش بینـی   یک در حال خشکیدگی در

هـا بازگشـت و اصـالح    کنند و بر اساس ایـن مـدل  می
 7همکـاران و  باشـد. سـانتینی  ها غیر ممکن میگرامینه

زایـی در ایتالیـا   به منظور ارزیابی خطر بیابـان  )2010(
زایی مؤثر در بیابان معیار 6ها تحقیقی را انجام دادند. آن

را در دو دوره زمانی شبیه سازي کردنـد. بـا توجـه بـه     
                                                
2. Sivakumar 
3. Yang et al 
4. Wang et al 
5. Hellden 
6. Allington et al 
7. Santini et al 
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و  IDI زایـی طبقـه بنـدي شـده    خطر بیابـان  هاينقشه
(ارزیابی تخریب زمین در  LADAنیزطبقه بندي مدل 

خطـرات   بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه      مناطق خشک)
   .تمرکز بیشتري دارد ،زایی در این مناطقانبیاب
  

 
  موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه (نگارنده)  -1شکل 

  
به ارزیـابی بیابـان زایـی در     )2013( 1سعید محمد

ــا اســتفاده از مــدل مــدالوس   شــمال صــحراي ســینا ب
مـورد  معیـار اصـلی در بیابـان زایـی را      5ي پرداخت. و

ارزیابی قرار داد. اطالعات بدست آمـده نشـان داد کـه    
د از % از شمال صحراي سینا حساسیت بسیار شـدی 65

حساسیت کـم و حـدود   از % 12نظر بیابان زایی و تنها 
 2پائوال و همکـاران دي % منطقه نسبتا حساس بود. 23

حساسیت به فرسایش  به ارزیابی بیابان زایی و )2013(
در جنـوب ایتالیـا    Tuscianoحوضه آبریز رودخانـه  در 

پرداختند. نتایج نشـان داد کـه بـیش از نیمـی از ایـن      
فرازمند و همکاران منطقه حساس به بیابان زایی است 

مدل ایرانی ارزیابی  با استفاده ازدر مطالعه اي  )1389(
به بررسی معیار تکنولوژي توسعه   پتانسیل بیابان زایی

نتایج به  ،در بیابان زایی منطقه مالثانی پرداختند شهري
تکنولوژي  دست آمده حاکی از آن است که تأثیر معیار

در حـد   توسعه شهري در تخریب اراضی و بیابان زایـی 

                                                
1. Said Mohamed 
2. De Paola et al 

بــه ، )1390(بهــزادي و همکــاران  مــی باشــد متوســط
ارزیابی شاخص عملکرد در بیابان زایی دشت ورامین با 

در ایـن تحقیـق    پرداختنـد.  IMDPA  بستفاده از مدل
پس از تهیه نقشه واحدهاي کاري بازدید میدانی و جمع 

 مـذکور مـدل   اطالعـات الزم و اسـتفاده از   آوري آمار و
 ،گردیـد  نقشه بیابان زایی ناشـی ازایـن شـاخص تهیـه    

کالس کم و  درصد در 97 ،منطقه از حیث این شاخص
  .درصد درکالس متوسط قرار دارد 3
  

 شناسی تحقیق روش
شهرسـتان  محدوده مورد مطالعـه در ایـن تحقیـق    

کیلـومتر مربـع مسـاحت در جنـوب      3592شادگان با 
شـادگان   شـهر  مرکـز آن خوزستان کـه   باختري استان

است. این شهرستان از شـمال بـه شهرسـتان اهـواز، از     
بـه شهرسـتان    غربشهر، از اهبه شهرستان بندرم شرق

ــادان محــدود   ــه شهرســتان آب خرمشــهر و از جنــوب ب
 متر است 5سطح دریا  از ستانشهر این ارتفاع شود. می

  ).1(شکل 
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مــدل ایرانــی ارزیــابی پتانســیل بیابــان زایــی 
)IMDPA(1: تــرین روش مــدل جدیــد ایــن روش کــه

نفر  35باشد، با مشارکت زایی در ایران میارزیابی بیابان
از اساتید و محققین برجسته کشور، اسـتفاده از چهـل   
منبع معتبر داخلی، یکصد منبع خـارجی و نیـز پـانزده    

المللی تدوین گردید که در نـوع   هاي بین منبع سازمان
ر خود حتی در سطح آسیا اولـین طرحـی اسـت کـه د    

ي هـا  سطح ملی جهت کمی سازي معیارهـا و شـاخص  
ي طبیعی ها تأثیر گذار بر روند بیابان زایی در زیست بوم
 36معیار و  9کشور تدوین شده است، این مدل داراي 

در این تحقیق جهت تعیین وضـعیت   باشد. شاخص می
بیابان زایـی در شهرسـتان شـادگان از معیـار پوشـش      

  .شده است گیاهی و معیار اقلیم استفاده
در بررسـی وضـعیت پوشـش    : معیار پوشش گیـاهی 

ــع آ  ــه جم ــاهی ب ــه  گی ــازدهی ب ــات و امتی وري اطالع
هاي وضعیت پوشش گیاهی بر اساس اطالعات  شاخص

بـرداري از پوشـش    جمع آوري شده اقدام گردید. بهره
زایی است. هاي مؤثر در بیابانگیاهی نیز یکی از شاخص

گیاهی از لحاظ مهیـا   به منظور ارزیابی وضعیت پوشش
بودن یا نبودن شرایط تجدید حیـات، شـاخص تجدیـد    

ها و امتیازات آن پوشش گیاهی انتخاب گردید و کالس
با توجه به امکان پذیر بودن یا نبودن اجـراي عملیـات   
اصالحی صورت پذیرفت. همچنین براي تعیـین امتیـاز   
این شاخص باید به خصوصیات پوشش گیاهی از قبیل 

یاهی و وضـعیت مرتـع توجـه شـود، زیـرا بـا       ترکیب گ
ــوع عملیــات   ــع و گــرایش آن ن دانســتن وضــعیت مرت
اصالحی الزم و ضروري بودن آن مشخص مـی گـردد.   

هایی را که جهت ارزیابی معیار شاخص 1جدول شماره 
دهد اند نشان میپوشش گیاهی در منطقه انتخاب شده

و در نهایت نقشـه کیفیـت معیـار پوشـش از میـانگین      
 1هاي ذکر شده بـا اسـتفاده از رابطـه    هندسی شاخص

  آمد: بدست 
برداري  بهره  ×(تجدید پوشش گیاهی  3/1    :1رابطه 

  وضعیت پوشش) = معیار پوشش گیاهی  ×از پوشش 
  

                                                
1. Iranian Model For Desertification Potential 
Assessment 

در رابطه با نحوة امتیازدهی به این معیار : معیار اقلیم
از سه شاخص مقدار بـارش سـاالنه، شـاخص خشـکی     

UTI2    و تداوم خشکسالی استفاده شده اسـت. شـاخص
مقدار بارش ساالنه صرف نظر از نحوه توزیع آن در ایام 
سال، شاخص کلی مناسبی براي ارزیابی مؤلفه بارندگی 

 2است که نحوه امتیازدهی به این شـاخص در جـدول   
باید توجـه داشـت    UTIآمده است. در شاخص خشکی 

مدت رشد را هایی که طول مدت خشکی یا طول روش
دهنـد ارجحیـت دارنـد، بـر اسـاس ایـن       معیار قرار می

شاخص، خشکی بیولوژیکی یک روز اقلیمی از مقایسـه  
تعرق پتانسیل همـان روز   -مقدار بارش روزانه با تبخیر

گردد و روز خشک روزي اسـت کـه مقـدار    مقایسه می
تعرق پتانسیل  -بارش روزانه اقلیمی از یک سوم تبخیر

باشد. با این وجود به منظور هماهنگی  همان روز کمتر
زایی به هاي رایج شاخص خشکی مؤثر در بیابان با مدل

گیـرد   صورت ساده شدة زیـر مـورد اسـتفاده قـرار مـی     
در حقیقت مبین تعداد روزهایی اسـت کـه از     WDکه

شـوند (رابطـه    نظر بیولوژیکی خشـک محسـوب نمـی    
  ).2شماره 
   BG                           – 365 =          WD :2رابطه 

  در این رابطه:
BGگوسن-= ضریب کزوترمیک یا ضریب بانیول  

WD3= تعداد روزهاي مرطوب   
ــین    ــخیص و تعی ــت تش ــی جه ــاي فعل در معیاره

هـا   زایی، پـارامتري کـه بـراي تـداوم خشکسـالی      بیابان
هایی با تداوم یک، دو، شود وقوع خشکسالی انتخاب می

اسـت. بــراي ارزیــابی چنــین  سـه و... تــا هشــت ســال  
هاي آماري طوالنی مـدت   هایی نیاز به سريخشکسالی

بارندگی داریم. اگر سري کوتاه باشد به احتمال زیاد یک 
سـاله قابـل رؤیـت نباشـد. در      8یـا   6دوره خشکسالی 

هاي ارزیابی معیار اقلیم آمده است. در شاخص 2جدول 
ه شاخص پایان نقشه معیار اقلیم از میانگین هندسی س

  گردد:فوق طبق رابطه زیر محاسبه می
شــاخص خشــکی  ×(تـداوم خشکســالی  3/1    :3رابطه 

UTI × مقدار بارش ساالنه) = معیار اقلیم  

                                                
2. University of Tehran Index  
3. Wet Days 
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  )1390(اختصاصی و سپهر،  IMDPAزایی در مدل هاي ارزیابی معیار پوشش گیاهی مؤثر بر شدت بیابان شاخص -1جدول 

  هاشاخص
  زاییکالس بیابان

  کم و ناچیز
1  

  متوسط
2  

  شدید
3  

  بسیار شدید
4  

وضعیت 
پوشش 
  گیاهی

 5هاي مهاجم کمتر از گونه
درصد از ترکیب گیاهی را 

 25دهد و  کمتر از  تشکیل می
کیب گیاهی از درصد تر

  باشد. هاي یکساله می گونه

درصد  5- 20هاي مهاجم  گونه
ترکیب گیاهی  را تشکیل داده  

درصد ترکیب گیاهی  25-50و  
منطقه از  گیاهان یکساله 

  باشد. می

  هاي مهاجمگونه
درصد ترکیب گیاهی را  50-20

تشکیل داده و  اکثر پوشش 
گیاهی منطقه از گیاهان یکساله 

  باشد. می

 50هاي مهاجم بیش از  گونه
درصد از ترکیب گیاهی را 

گیاهی تشکیل داده و پوشش 
منطقه از گیاهان یکساله 

  باشد. می
درصد پوشش تاجی دائمی بیش 

  درصد 30از 
  درصد پوشش تاجی دائمی

  درصد 30-15 
  درصد پوشش تاجی دائمی

  درصد 15-5 
  درصد پوشش تاجی دائمی 

  درصد 5کمتر از 

برداري بهره
 پوشش از

  گیاهی

  کنی مشاهده  آثار بوته
  شود. نمی

ها و  درختچهها،  قطع بوته
درختان نسبتاً زیادتر از بیوماس 

  ساالنه

ها و  ها، درختچه قطع بوته
  درختان زیاد و کامالً محسوس

ها، درختان و  رویه بوته قطع بی
ها در حال حاضر و یا  درختچه

  گذشته نه چندان دور
  چرا متعادل و یا کمتر از 
  ظرفیت و در فصل مناسب

  درصد  25مازاد دام تا 
  رفیت چرابیش از ظ

  درصد  50تا 25مازاد دام 
 بیش از ظرفیت چرا

درصد  50مازاد دام بیش از 
 بیشتر از ظرفیت چرا

 تجدید
پوشش 
  گیاهی

تجدید حیات به طور طبیعی 
  شود انجام می

تجدید حیات با هزینه کم 
  پذیر است. امکان

تجدید حیات با هزینه زیاد 
  پذیر است. امکان

تجدید حیات پوشش گیاهی 
مشکل و یا غیرممکن و  بسیار

غیر قابل توجیه اکولوژیکی و 
  اقتصادي

نیازي به عملیات اصالحی نمی 
  باشد.

عملیات احیاء پوشش تاکنون 
  موثر بوده است.

عملیات اصالحی انجام شده 
  نسبتاً موفق بوده است.

عملیات اصالح و احیاء پوشش 
  تاکنون موفق نبوده است.

 
  )1390(اختصاصی و سپهر،  IMDPAزایی در مدل هاي ارزیابی معیار اقلیم موثر بر شدت بیابان شاخص - 2جدول 

  ارزیابی هايشاخص
  زاییکالس بیابان

  کم و ناچیز
1  

  متوسط
2  

  شدید
3  

  بسیار شدید
4  

  >75  75-150  150-280  280-600  متر) میلیمقدار بارش ساالنه (
  UTI 180-150  150-120  120-90  90-0شاخص خشکی 

  <7  7- 6  6-5  3-4  تداوم خشکسالی (سال)
  

  ي تحقیقها یافته
کاري با توجه بـه قرارگیـري    براي تهیه نقشه واحد

ي کـاربري  منطقه در اراضی بسیار کم شـیب از نقشـه  

کاري بـر اسـاس    اراضی استفاده شده است. نقشه واحد
تهیـه   3 شادگان طبق جدول شهرستانکاربري اراضی 

  گردید.
  

   (نگارنده)  تشریح واحدهاي کاري منطقه مورد مطالعه -3جدول 
  مساحت  کاربري اراضی  واحد کاري

  درصد  کیلومترمربع
  7/5  205  مرتع  1
  37  1337  کشاورزي  2
  31  1103  دریاچه، تاالب و باتالق  3
  2/0  6  شهري و روستاییاراضی   4
  26  941  اراضی شور و فاقد پوشش گیاهی  5
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کاري تشخیص داده  واحد 5در منطقه مورد مطالعه 
کاري منطقه مورد مطالعه  نقشه واحد  2 شد. در شکل

هاي شـدت  نشان داده شده است. پس از تعیین کالس
زایی و مشخص نمودن شدت و کالس هر معیار و بیابان

زایـی منطقـه و تهیـه    هاي آن در پدیده بیابـان شاخص
هـاي   هاي مربوط به هر معیار به طور مجزا، نقشـه نقشه

مربوط به معیارهاي مورد نظر تلفیـق گردیـد و نقشـه    
  زایی منطقه تهیه شد.نهایی بیابان

  
  (نگارنده)نقشه واحد کاري منطقه مورد مطالعه  -2شکل 

 
   زاییها و معیارهاي بیابانتجزیه و تحلیل شاخص

هـاي انجـام شـده بـر روي متوسـط      بررسی: معیار اقلیم
هاي معیـار اقلـیم نشـان    هاي کمی شاخصهندسی ارزش

مطالعه شاخص مقـدار بـارش   دهد که در منطقه مورد می
مـؤثرترین عامـل در افـزایش     45/2ساالنه با ارزش عددي 

 4 زایی در منطقه شادگان بوده است. جـدول شدت  بیابان
ــی   ــان زای متوســط هندســی ارزش عــددي و کــالس بیاب

در دهـد.  هاي مؤثر در معیـار اقلـیم را نشـان مـی    شاخص
معیـار   زایی در هر واحد کـاري در پتانسیل بیابان 5جدول 

زایـی هـر یـک نشـان داده     اقلیم و همچنین کالس بیابان
  شده است.  

هاي انجام شده بـر روي  بررسی: معیار پوشش گیاهی
هـاي معیـار   هاي کمی شـاخص متوسط هندسی ارزش

پوشش گیاهی نشان مـی دهـد کـه در منطقـه مـورد      
برداري از پوشش بـا ارزش عـددي   مطالعه شاخص بهره

زایـی در  افزایش شدت بیابـان  مؤثرترین عامل در 81/2
متوسط هندسی ارزش  6باشد. جدول شماره منطقه می

هاي مؤثر در معیـار  زایی شاخصعددي و کالس بیابان
نقشه  7تا  3هاي دهد. شکلگیاهی را نشان میپوشش

ش گیاهی منطقـه  هاي پوشزایی شاخصوضعیت بیابان
  دهند.ترتیب نشان می مورد مطالعه را به

  زایی معیار اقلیم (نگارنده)متوسط هندسی ارزش عددي و کالس بیابان - 4جدول 
  زاییکالس بیابان  ارزش عددي  هاشاخص

 II  45/2  مقدار بارش ساالنه
 UTI 2  IIشاخص خشکی 

 I  1  تداوم خشکسالی
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 (نگارنده) زایی در هر واحدکاري در معیار اقلیم پتانسیل بیابان -5جدول 
  زاییکالس بیابان  زاییشدت بیابان  میانگین هندسی  واحد کاري

 II  متوسط  7/1 مرتع
 II متوسط  7/1  کشاورزي

 II متوسط  7/1  دریاچه، تاالب و باتالق
 II متوسط  7/1  اراضی شهري و روستایی

 II متوسط  7/1  اراضی شور و فاقد پوشش گیاهی
  

  (نگارنده)  زایی معیار پوشش گیاهیمتوسط هندسی ارزش عددي و کالس بیابان -6جدول 
  زاییکالس بیابان  ارزش عددي  هاشاخص

 II  21/2  وضعیت پوشش
 II  81/2  برداري از پوششبهره

 III  21/2  تجدید پوشش

  
  (نگارنده) زایی شاخص وضعیت پوشش گیاهینقشه وضعیت بیابان - 3 شکل

  
  (نگارنده) زایی شاخص بهره برداري از پوشش گیاهینقشه وضعیت بیابان - 4 شکل
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  زایی شاخص تجدید پوشش گیاهی (نگارنده)نقشه وضعیت بیابان  -5شکل 

  
زایی در هر واحـدکاري  پتانسیل بیابان 7 در جدول

زایـی  بیابـان در معیار پوشش گیاهی و همچنین کالس 
نقشه وضـعیت   10 هر یک نشان داده شده است. شکل

زایی معیار پوشش گیاهی منطقه شادگان را نشان بیابان
 تـوان دریافـت کـه:   دهد، با توجه به این نقشـه مـی  می
کیلومترمربـع در   1796درصد از منطقه به مساحت 50

درصـد از   8 زایی شدید قرار گرفته اسـت. کالس بیابان
ــ  ــه مس ــه ب ــالس   287احت منطق ــع در ک کیلومترمرب

درصد از منطقه  42 زایی متوسط قرار گرفته است. بیابان
زایی کم کیلومترمربع در کالس بیابان 1509به مساحت 

  و ناچیز قرار گرفته است.

  
  مطالعه (نگارنده)زایی معیار پوشش گیاهی منطقه مورد نقشه وضعیت بیابان - 6شکل 
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 (نگارنده)زایی در هر واحد کاري در معیار پوشش گیاهی پتانسیل بیابان - 7جدول 

  
بررسـی  : زایـی منطقـه  هاي مؤثر در بیابانشاخص

هـاي کمـی   انجام شده بر روي متوسط هندسـی ارزش 
دهد کـه   زایی مورد بررسی نشان میهاي بیابانشاخص

بـرداري از  هـاي بهـره  شـاخص در منطقه مورد مطالعـه  
و  81/2پوشش گیاهی و بارش ساالنه با ارزش عـددي  

بیشترین تـأثیر و شـاخص تـداوم خشکسـالی از      45/2
کمتـرین تــأثیر را در   1معیـار اقلــیم بـا ارزش عــددي   

 8 انـد. جـدول   شـادگان داشـته   شهرسـتان زایـی   بیابان
زایـی  متوسط هندسـی ارزش عـددي و کـالس بیابـان    

  دهد.منطقه مورد مطالعه را نشان می هاي شاخص
  

  (نگارنده) هاي منطقه مورد مطالعهشاخص زاییمتوسط هندسی ارزش عددي و کالس بیابان - 8جدول 
  زایی وضعیت بیابان  ارزش عددي  هاشاخص

  متوسط  45/2  مقدار بارش ساالنه
  متوسط  UTI 2شاخص خشکی 

  کم و ناچیز  1  خشکسالی تداوم
 متوسط  21/2  وضعیت پوشش گیاهی

  شدید  81/2  بهره برداري از پوشش گیاهی
  متوسط  21/2  تجدید پوشش گیاهی

  
ها نشان بررسی: زایی منطقهمعیارهاي مؤثر در بیابان

دهد از بین معیارهاي مورد بررسی در تعیین شدت می
شادگان، معیار پوشش گیاهی بـا   زایی شهرستانبیابان

بیشترین تأثیر و معیار اقلیم با ارزش  39/2ارزش عددي 

زایــی منطقــه تــأثیر کمتــري را در بیابــان 7/1عــددي 
، متوسـط هندسـی ارزش عـددي و    9 اند. جدول داشته

زایی معیارهاي منطقه مورد مطالعه را نشان کالس بیابان
  دهد. می

  
  (نگارنده) زایی معیارهاي منطقه مورد مطالعه متوسط هندسی ارزش عددي و کالس بیابان - 9جدول 

  زاییوضعیت بیابان  ارزش عددي  معیارها
  متوسط  7/1  اقلیم

  متوسط  39/2  پوشش گیاهی
  

ها و بر اساس ارزیابی: زایی منطقهبیابان شدت نهایی
هاي انجام شده در منطقه مورد مطالعه، متوسط بررسی

زایی براي کل منطقه  هندسی ارزش کمی شدت بیابان
بدست  02/2 ، پوشش گیاهی و اقلیممعیار بر اساس دو 
جدول امتیـازدهی ایـن مـدل در کـالس      آمد که طبق

نقشـه   7شماره شکل گیرد. زایی قرار میمتوسط بیابان
دهد، وضعیت فعلی شدت بیابان زایی منطقه را نشان می

درصد از  8/2 توان دریافت که:با توجه به این نقشه می
کیلومترمربع در کـالس   102مساحت منطقه به میزان 

درصـد از   2/51 زایی شـدید قـرار گرفتـه اسـت.    بیابان
کیلومترمربع در کالس  1839مساحت منطقه به میزان 

درصـد از   39/18 زایی متوسط قرار گرفته اسـت. بیابان
-کیلومترمربع در کالس بیابـان  1652منطقه به میزان 

  زایی کم و ناچیز قرار گرفته است.

  زاییکالس بیابان  زاییشدت بیابان  میانگین هندسی  واحدکاري
 I  کم و ناچیز  25/1 مرتع

  II  متوسط  57/1  کشاورزي
 III  شدید  85/2  دریاچه، تاالب و باتالق

 I  کم و ناچیز  25/1  اراضی شهري و روستایی
 III  شدید  85/2  اراضی شور و فاقد پوشش گیاهی
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 (نگارنده) زایی منطقه مورد مطالعهنقشه وضعیت فعلی شدت بیابان - 7شکل 

 
  گیري نتیجه

 سبب تشدید اثرات پدیده انسانیي ها تاثیر فعالیت
تغییر اقلیم، شدت روند تغییرات و تغییـر بـازه زمـانی    

تغییرات اقلیمی باعـث   .شود میتوالی تغییرات اقلیمی 
و تداوم آنها شده است کـه ایـن    ها گسترش خشکسالی

ــارش   ــه ویــژه کمبــود ب ــایکنواختی و ب امــر ناشــی از ن
باشد. کاهش بـارش بـه عنـوان یکـی از پیامـدهاي       می

تغییرات اقلیمی باعث تشدید پدیـده بیابـان زایـی بـه     
عنوان یکی از مهمترین چالشهاي مهم محـیط زیسـت   

کـه ایـن    شود میجامعه بشري در قرن حاضر محسوب 
در سطح جهـانی اثـرات اجتمـاعی، اقتصـادي و     پدیده 

 نیـ در ا زیست محیطی را بـه ارمغـان خواهـد داشـت.    
شهرسـتان   زایـی  ابـان یجهـت بـرآورد شـدت ب    ،پـژوهش 

 دیاستفاده گرد زایی ابانیب لیپتانس یرانیشادگان از مدل ا
 یاهیو پوشش گ میاقل اریمع 2 ،مدل نیا اریمع 9 نیو از ب

منطقـه   زایـی  تأثیر گذار در بیابـان  ارهايیآن به عنوان مع
 يواحـدها  و ارهـا یرمعیز ارهـا، انتخاب و سپس نقشـه معی 

پژوهش نشـان داد   این جی. نتادیگرد هیدر منطقه ته يکار
 يهـا  و شـاخص  ارهایروش موجود با در نظر گرفتن مع که

 جینتـا  آن یازدهیدر امت یو به علت سادگ یمناسب و کاف
ارائـه   ارهـا و معی هـا  از شاخص کیهر  يرا برا یخوب نسبتاً

و  هـا  از شاخص کیبه هر  یازدهیو امت یابیبا ارز .دهد یم

را کـه در   یعـامل  نیمهمتـر  تـوان  یم یاطالعات هیال هتهی
 ،شـود  مـی  زایـی  ابـان یکل منطقه مـورد مطالعـه باعـث ب   

از آنجـا کـه    نمـود.  يزری کنترل آن برنامه يو برا ییشناسا
 يارهـــایمع يعـــددبـــه منظـــور بدســـت آوردن ارزش 

و  ارهـا یمعی هندس نیانگیکل منطقه از م يبرا زایی ابانیب
در  يکـار  يوسعت واحـدها  ،شود میاستفاده  ارهایمع ریز

انجـام   یبدست آمده مؤثر نخواهـد بـود. بررسـ    يازهایامت
 یکمــ  يهــا متوســط هندســی ارزش  يشــده بــر رو 

کـه در   دادنشـان   یمـورد بررسـ   زایی ابانیب يها شاخص
از پوشـش   بـرداري  بهره يها منطقه مورد مطالعه شاخص

 45/2و  81/2و بــارش ســاالنه بــا ارزش عــددي  یاهیــگ
 میاز معیـار اقلـ   یو شاخص تداوم خشکسال ریتأث نیشتریب

منطقـه   زایـی  ابانیرا در ب ریتأث نیکمتر 1با ارزش عددي 
ـ داد نشـان   ها یبررس اند. شادگان داشته  يارهـا یمع نیاز ب

منطقه شـادگان،   زایی ابانیشدت ب نییدر تع یمورد بررس
 ریتـأث  نیشتریب 39/2 يبا ارزش عدد یاهیپوشش گ اریمع

را در  يکمتـر  ریتـأث  7/1 يبـا ارزش عـدد   میاقلـ  اریـ و مع
ي بـا نتـایج   ها اند، که این بررسی منطقه داشته زایی ابانیب

)، یانـگ و  2007ي سـیواکومار ( هـا  کار حاصل از پـژوهش 
بهـزادي و  ) و 2008)، وانگ و همکـاران ( 2007همکاران (
و  هـا  یابیـ بر اسـاس ارز  باشد. ) همسو می1390همکاران (

انجام شده در منطقه مـورد مطالعـه، متوسـط     يها یبررس
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