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 چکیده
که اهمیت این ماده در مناطق خشك  ترین نعمتی است که در طبیعت وجود دارد. با توجه به آن هر حیات، مهمآب به عنوان مظ

ه ، لذا باید تمهیداتی جهت مدیریت صحیح استتااده از ایتن متایي حیتات، بت     باشد  میخشك بیش از سایر مناطق اقلیمی  و نیمه

زایتی بعتد از دو لتالش ترییتر اقلتیم و       عمل آورد. بیابانه ق جلوگیري بعمل آورد تا بتوان از ایجاد شرایط بحرانی در این مناط

زایی مشتمل بر فرآینتدهایی استت    گردد. بیابان محسوب می 12کمبود آب شیرین به عنوان سومین لالش مهم جهانی در قرن 

زایتی در حتاگ گستتر      بیابتان گردد، بدین ترتیب روند  که هم زائیده عوامل طبیعی بوده و هم به عملکرد نادرست انسان بر می

 از زیادي نواحی در بحران این باشد، می آن شدن شور و زیرزمینی آب افت منجمله زیادي عوامل از متاثر پدیده این باشد که می

 هاي آب صحیح مدیریت عدم و بیرویه ي استااده اثر در کشاورزي و طبیعی منابي از بسیاري هاي عرصه و شود می دیده ما کشور

 ، افتت آب زیرزمینتی،  (EC) الکتریکتی  هتاي هتدایت   با استااده از شاخص پژوهش این در .اند گردیده بیابان به تبدیل مینیزیرز

 شتدت  کتس   تعیتین  و بررستی  ( بته mزیرزمینتی )  ، کمبود منابي آب و عمق سطح آب(CL)، کلر (SAR) سدیم جذب نسبت

 از یتك  هتر  هندستی  میتانیین  از کتاري  واحدها از یك هر نهایی امتیاز که. شد پرداخته کاري واحدهاي از هریك در زایی بیابان

هتاي   کتس   در زیرزمینتی  آب معیتار  جنبه از زایی بیابان شدت کس  نظر از واحدها از هریك و گردید تعیین فوق هاي شاخص

 ترتیب به منطقه راضیا سطح از و درصد 95/21 و 12/73مطالعه این در که است گرفته قرار شدید خیلی و متوسط، شدید کم،

 .باشند می زایی بیابان شدید خیلی و شدید هاي کس  در
 

 .IMDPA، GISزایی،  بیابانزیرزمینی،  آبهای کلیدی:  واژه
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 2752بهار  شماره هاتم  دوم ساگ

 مقدمه
حدود یك سوم جمعیت جهان وابسته به آب 

 درصد منابي آب زیرزمینی به 37زیرزمینی بوده و بیش از 

توسعه کشاورزي و  رسد، بنابراین می مصرف کشاورزي

صنعت موجب شده که میزان ترذیه آبخوان جوابیوي 

 برداشت نبوده و سطح آب زیرزمینی افت نماید.

زایی عبارتست از بهم خوردن تعادگ خاک،  بیابان

پوشش گیاهی، هوا و آب در مناطق داراي اقلیم خشك 

تداوم این شرایط، کاهش یا نابودي کامل توان بیولوژیك 

ن رفتن شرایط مساعد زندگی و افزایش مناظر اراضی، از بی

یونپ،  - ناخوشایند بیابانی را در پی خواهد داشت )فائو

2591.) 

هاي  آبهاي روان، افت کیای وکمی  هجوم ماسه

خیزي خاک و افزایش حساسیت  کاهش حاصل زیرزمینی،

شدن اراضی،  اراضی به فرسایش، نشست زمین، شور

هنیی زمین، قحطی، محو خیزي و سرانجام بر افزایش سیل

زایی  بیابان پدیده لشمییر آبادي، پیامدهاي محسو  و

از طرف سازمان ملل  2533اي که در ساگ  باشد، پدیده می

UNCODزایی ملل متحد ) کنارانس بیابان متحد در
 ( در2

 2/1نایروبی به عنوان یك لالش مهم جهانی شناخته شد. 

درصد  77 بالغ بر میلیارد نار در بیشتر از یك صد کشور و

زایی و تخریب سرزمین  سطح زمین تحت تاثیر بیابان

 (.1777 باشند )گاته آدام و اسواران می

 توسعه زیرزمینی، هاي ساره افت آبی، منابي محدودیت

 که شده سبب رویه بی برداري بهره و خاک و آب شوري

 دییر فرآیندها از همراه زیرزمینی آب منابي تخریب

 .باشند زایی بیابان لعوام ترین اصلی

ها  افزایش جمعیت و نیاز به بهره برداري از عرصه

موجب شده تا تخریب منابي آب پیامدهاي ناگواري نظیر 

کاهش حاصلخیزي خاک، فقر پوشش گیاهی، کاهش 

ها، کاربري غلط اراضی را  استعداد زمین، افزایش آلودگی

ه در برداشته که این خود موجب شرایط بیابانی شدن عرص

 و زایی بیابان پدیده ارزیابی (. براي2731گردد )مخدوم  می

 هاي مدگ زایی بیابان مهار جهت مطلوب راهکارهاي ارائه

ها معیار آب  ارائه شده است که در اکثر این مدگ زیادي

زیرزمینی از عوامل موثر در شدت بیابانی شدن منطقه 

 شود. محسوب می

                                                 
1  -The United Nations Conference on Desertification 

 رسایشف مدگ این در کهFAO-UNEP (1984 ) مدگ

 فرایندهاي عنوان به خاک شدن بادي، شور فرسایش آبی،

 به سمی مواد تجمي و بستن سله آلی، مواد کاهش و اصلی

. اند شده گرفته نظر در زایی بیابان فرعی فرایندهاي عنوان

 فشار)انسانی  عوامل جمي از زایی بیابان شدت رو  این در

 عیتوض) محیطی عوامل و( زیست محیط بر انسان و دام

 اشکست از که گردید می محاسبه( استعداد سرعت، فعلی،

 و انسانی و محیطی عوامل نقش زیرا باشد. می رو  این

 گذاري ارز  و نیست کسانی زایی بیابان در ها آن تاثیر

 صحت از تواند نمی زایی بیابان شدت تبین در ها آن مشابه

 تخریب از رو  این در همچنین .باشد برخوردار مطلوب

 ایجاد در که زیرزمینی ساره آب افت ویژه به آب نابيم

 است، نشده گرفته نظر در است موثر خیلی بیابانی شرایط

 اشکاگ از خالی مختلف مناطق در آن کارگیري به لذا

 .باشد نمی

( به ارزیابی ریسك تخریب سرزمین 1779مسعودي )

در قسمتی از حوضه مند در جنوب ایران با در نظر گرفتن 

شکل تخریب سرزمین شامل فرسایش آبی، شوري لهار 

خاک، افت آب زیرزمینی، زواگ پوشش گیاهی و همچنین 

هاي مرتبط با هر شکل تخریب، ابتدا به  استااده از شاخص

پرداخت. سپس  GISارزیابی ریسك اشکاگ فوق در محیط 

 هاي ریسك خطر اشکاگ فوق و با درنظر با ترکیب نقشه

هاي ریسك تخریب  وق، نقشهگیري حداکثر خطر اشکاگ ف

 سرزمین در حوزه مند را تعیین نمود.

 کردند معرفی را روشی( 2739) مهاجري و اختصاصی

ICD اختصاري نام با 2559 درساگ که
 رسیده ثبت به 1

 عوامل جمي از زایی بیابان شدت نیز  مدگ این در .است

 گرفته نتیجه زایی بیابان هاي شاخص و محیطی انسانی،

 به که الذکر فوق عوامل بر عسوه مدگ این .است شده

 افت پمپاژ، میزان جمله از آب منابي تخریب معیارهاي

 اشاره نیز ایستابی سطح افزایش و غلط آبیاري ساره،

 آب منابي تخریب مورد در قبلی رو  به نسبت که نموده

 هاي شاخص که این رو  این ایرادات از. دارد برتري

 و کلی صورت به و بوده دودمح آن در آب منابي تخریب

 صحت داراي کولك و محلی مقیا  در و شده ارائه کیای

 .است بیشتري

 تخریب شدت ارزیابی به (2792) و جعاري زهتابیان

 که اند پرداخته کاشان منطقه در مدالو  مدگ با آب منابي

                                                 
2- Iranian Classification of Desertification 
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 مطالعه مورد منطقه درصد 12/12 شد مشخص نهایت در

 تخریب شدت درصد 91/97 شدید و تخریب شدت داراي

 تخریب شدت ي دهنده نشان این باشدکه می شدید بسیار

 .باشد می مطالعه مورد منطقه در آب منابي

 به ارشد کارشناسی نامه پایان قالب در (2791)سپهر 

 الکتریکی، هدایت هاي شاخص با زیرزمینی هاي آب ارزیابی

 در آب ایستابی سطح جذبی، سدیم نسبت کلر، میزان

 شده اصسح MEDALUS مدگ با گرمشت-یدویهف منطقه

 در منطقه از درصد 79 حدود در داد نشان پرداخت. نتایج

 دارد. قرار باال کیایت در درصدنه  و متوسط وضعیت

 کیای نامناسب وضعیت در منطقه از درصد 97 همچنین

 حساب به زایی بیابان اصلی عوامل از خود که باشد می

 .آید می

( با توجه به سه فرآیند 2799بییلربییی مسیر )

فرسایش بادي، آبی و تخریب منابي آب به ارزیابی کمی و 

زایی در منطقه قمرود استان قم  تهیه نقشه شدت بیابان

پرداخت. وي در این تحقیق نتیجه گرفته است که به 

ترتیب فرسایش بادي، تخریب منابي آب و فرسایش آبی در 

 زایی موثر بوده است. بیابان

 با ارشد کارشناسی نامه پایان قالب در( 2792) ناطقی

 پوشش و آب، زمین معیارهاي بر تاکید با  IMDPAمدگ

 نتایج که پرداخت سیزي دشت زایی بیابان شدت بررسی به

 کس  در 23/7 وزنی متوسط با آب معیار داد، نشان

 .شود می بندي طبقه شدید خیلی زایی بیابان

شه شدت نق بررسی و تهیهبه  (2792عبدي )

با تکیه بر دو معیار آب  IMDPA زایی براسا  مدگ بیابان

از بین پرداخت که  ابوزیدآباد و خاک در منطقه

هاي مورد بررسی هدایت الکتریکی خاک و پس از  شاخص

و  23/7ترتیب با متوسط وزنی  آن هدایت الکتریکی آب به

هاي افت آب زیرزمینی،  بیشترین تاثیر و شاخص 9/1

دیم و غلظت کلر همیی با متوسط وزنی جذب س نسبت

 .دارند زایی منطقه کمترین تاثیر را در بیابان یك

 

 ها روش و مواد
 

 منطقه موقعیت

 دشتتت زریتتن شهرستتتان در مطالعتته متتورد محتدوده   

 واقتتي شتترقی ایزدخواستتت دهستتتان ایزدخواستتت بختتش

 هتاي  طتوگ  حتدود  در مطالعته  متورد  گستره. است گردیده

 هتتاي عتتر  و 91ْ° 11َ 97ً تتتا 91ْ° 71َ 95ً جررافیتتایی

 متورد  محدوده قراردارد 192°79َ 22ً تا 13ْ° 95َ 17ی ًشمال

 شتیب  باشتد،  می هکتار 17777برابر وسعتی داراي مطالعه

 تترین  بوده، مرتاتي % 223/1 مطالعاتی منطقه وزنی متوسط

 و متتتر 2732 بلنتتدي شتترق حوضتته بتتا شتتماگ در نقطتته

 ارتاتا   بتا  در مطالعتاتی  محتدوده  درشرق نقطه ترین پایین

 وزنتی  متوستط  ارتاتا   و دریتا  آب آزاد ستطح  از متر 257

 . است آمده دسته ب متر 337 نیز منطقه
 

 تحقیق روش
 

زایی از جنبه  جهت ارزیابی و تهیه نقشه شدت بیابان

معیار آب زیرزمینی با توجه به شرایط منطقه و بر اسا  

زایی(  بیابان)مدگ ایرانی ارزیابی پتانسیل IMDPA 2مدگ 

با همکاري معاونت امور مراتي و خاک سازمان که 

ها، مراتي و آبخیزداري کشور و دانشکده منابي  جنیل

و  تعیین شده 2791طبیعی دانشیاه تهران در ساگ 

باشد،  زایی می جدیدترین مدگ جهت ارزیابی شدت بیابان

 –در این مدگ نه معیار کلیدي شامل اقلیم، زمین 

اجتماعی  -، خاک، پوشش گیاهی اقتصاديژئومورفولوژي

کشاورزي، آب زیرزمینی، فرسایش، تکنولوژي توسعه 

زایی مورد  عنوان عوامل اصلی و کلیدي بیابانه شهري ب

ها و نیز  هاي هر یك از شاخص کس  گیرد، ارزیابی قرار می

زایی در لهار کس  خطر کم )نالیز(،  نقشه نهایی بیابان

باشد  و خیلی شدید میخطر متوسط، خطر شدید 

(. به این صورت که به هر الیه بر اسا  تاثیر آن 2)جدوگ

زایی با توجه به بررسی منابي و استناد به کار  بر بیابان

داده  1تا  2محققین و با توجه به شرایط منطقه، وزنی بین 

باشد، به طوري  شد و نحوه وزن دهی به صورت برابر می

بدترین وزن بوده  ارلهبهترین و ارز   یكکه ارز  

هاي خود طبق  است. هر معیار از میانیین هندسی شاخص

 آید: دست میه فرموگ زیر ب

 
Index- X=[(Layer-1). (layer-2)…(Layer-n)]l/n 

Index-Xمعیار مورد نظر : 

Layerشاخص هر معیار : 

nتعداد شاخص هر معیار : 

                                                 
 1. Iranian  model of desertification potential assessment 
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 IMDPA IMDPA زایی هر معیار مدل های شدت بیابان کالس (:1)جدول

 شاخص کیایت دامنه اعداد کس 

 2 7-9/2 کم و نالیز

 1 2/2 -9/1 متوسط

 7 2/1 -9/7 شدید

 1 2/7-1 خیلی شدید

 

 معیتار  نقشته  تهیته  و بررسی که در این پژوهش جهت

و  ICDو  IMDPAهتاي متدگ    شاخص از آب منابي تخریب

همچنین تعدادي دییر شاخص با توجه به شترایط منطقته   

، افتتت آب (EC) الکتریکتتی هتتدایت: ده گردیتتد کتتهاستتتاا

، کمبتود  (CL)، کلتر (SAR) سدیم جذب نسبت زیرزمینی،

باشند. و در  ( میmمنابي آب و عمق سطح آب زیر زمینی )

نهایت نقشه معیار تخریب منابي آب زیرزمینی طبق فرموگ 

 دست آمد:ه زیر ب

 

آب زیرزمینی( =  معیار تخریب منابي آب زیرزمینی افت× هدایت الکتریکی × کلر ×  عمق سطح آب زیر زمینی  
 × کمبود منابي آب ×  سدیم جذب )نسبت 2/2        

 

 وضعیت عمق ایستابی سفره آب زیرزمینی

به منظور بررسی عمق سطح ایستابی و تعیین سطح  

اي و یا  هاي مشاهده بایست لاه برخورد با آبخوان می

اصل معینی از یکدییر صورت پراکنده و در فوه پیزومتري ب

در حوزه وجود داشته باشد تا عسوه بر بررسی ماهانه و یا 

ها در طوگ یك دوره بتوان سطح ایستابی را  فصلی این لاه

هاي هم سطح را براي آبخوان  در آبخوان بررسی و نقشه

ها در حوزه مزایجان  گونه لاه رسم نمود. از آنجا که این

در حوزه موجود نیست به وجود ندارد و لنین آماري نیز 

هاي  بایست از وضعیت سطح ایستابی در لاه نالار می

استااده  ،برداري که البته پراکندگی مناسبی نیز ندارند بهره

ها  هاي موجود منطقه بیشتر آن کرد. در زمان بازدید از لاه

برداري بوده و یا به تازگی خامو  شده بودند.  در حاگ بهره

مق یابی از سطح آب موجود در بنابراین آنچه توسط ع

دست آمده سطح دینامیکی بوده است و ه هرلاه ب

توان از آن براي رسم نقشه هم سطح آب استااده  نمی

 نمود.

تر مربوط به  براي رسم این نقشه از اطسعات دقیق

اي  هاي انجام شده توسط شرکت آب منطقه آماربرداري

از سطح آب فار  استااده شد. با دقت بر روي نقشه هم تر

هاي  توان جهت حرکت آب در آبخوان مزایجان می

دلیل ه زیرزمینی را بدون در نظر گرفتن ترییرات اندک ب

االرضی از  هاي سنگ بستر ودییر مسایل تحت باال آمدگی

 سمت غرب دشت به سمت جنوب شرق آن تعیین نمود.
 

 های زیرزمینی بررسی کیفیت آب

موجود در حوضه از به منظور بررسی کیایت منابي آب  

ها از هم  این منابي در منطقه و با توجه به فاصله لاه

هاي برداشت شده بعد از بررسی  برداري شد. نمونه نمونه

صورت ه میزان هدایت الکتریکی و میزان اسیدیته ب

صحرایی، آزمایشات شیمیایی انجام گرفت که نتایج آن در 

دست آمده ه ارایه شده است. با توجه به نتایج ب( 1)جدوگ

ه از این آزمایشات در مجمو  کیایت منابي آب حوزه ب

شدت پایین بوده و از لحاظ معیارهاي شرب غیر قابل 

ها  مصرف و از نظر معیارهاي صنعتی نیز اکثر نمونه

 دهی باال هستند. نامطلوب و داراي خاصیت رسوب
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 آب و آبياري مهندسي پژوهشي علمي فصلنامه

 1931بهار  شماره هفتم دومسال 

 های برداشت شده آنالیز شیمیایی نمونه(: 2)جدول

 ب سدیمنسبت جذ
S.A.R 

So4
2-

 PH CL
-
 

 هدایت الکتریکی

 EC*272 
 شماره نمونه

59/1 7/77 2212 2129 9277 2 

92/2 2/21 327 222 9977 1 

72/1 9/72 3221 2227 9777 7 

33/1 2/11 3211 2729 2237 1 

27/7 9/71 321 2129 5977 9 

51/1 99/17 225 2221 3277 2 

 آب باددرسر لشمه 25977 2929 929 9/52 9/72

 

SAR
 )نسبت جذب سدیم( 1

و از  است نسبت جذب سطحی سدیم SARمنظوراز 

 شود: فرموگ زیر محاسبه می

 

 باشند . می meq/litبرحسب  Mg ،Ca ،Naدر این فرموگ 

هاي کلسیم و  باال بودن سدیم در خاک برخسف، یون

منیزیم، باعث پراکندگی خاک و غیر قابل ناوذ بودن آن 

 72/1تا  92/2این شاخص در حوزه مزایجان بین  گردد. می

متریر است، نسبت جذب سدیم با استااده از نموگرام 

 آید.  دست میه ( نیز ب2792)مهدوي  1ریچارد

 
EC) هدایت الکتریکی

9) 

دسی زیمنس بر که برحسب  هدایت مخصوص الکتریکی

شود. نمایانیر  درجه سانتییراد محاسبه می 19در  متر

کاتیونی و آنیونی محلوگ موجود در آب است  میزان امسح

تواند هدایت جریان الکتریسیته در آب را تسریي  که می

 نماید.
 

 

 

 

 

 

                                                 
 1.Sodium adsorption ratio 
2.Richards 
3. Elictrical Conductivity  

این پارامتر که در جهت عکس مقاومت الکتریکی با 

ه توان ب کند را می مقیا  کولکتر عمل می درواحد اهم 

دستیاه ) صورت آزمایشات آزمایشیاهی و حتی صحرایی

گیري کرد. هر له میزان هدایت  اندازه (کنداکتو متر

الکتریکی یك نمونه آب بیشتر باشد میزان امسح موجود 

ي کیایت اه بندي در آن بیشتر و با توجه به تقسیم

 .آب باشدنامطلوب تواند نشانیر کیایت  می
به  (7)براي ارزیابی این شاخص نیز با توجه به جدوگ

مربوطه داده شد.  هاي مورد مطالعه امتیاز هر کدام از لاه

ي مورد مطالعه نواحی جنوب و جنوب شرقی  که در منطقه

به دلیل هجمواري با گنبدهاي نمکی از میزان امسح 

بیشتري برخوردار بوده و در کس  خیلی شدید قرار 

 گیرد. می

 به توجه با آب معیار به مربوط نظر مور شاخص شش

 نقشة شاخص و شد داده امتیاز کاري واحدهاي جدوگ در

 تلایق. آمد دسته ب ها شاخص تلایق از( 7جدوگ) نهایی

 صورت به نهایی نقشة شاخص به رسیدن براي ها شاخص

 براي نیاز مورد الیوریتم.  گرفت صورت هندسی میانیین

 است: معادله زیر صورت به نهایی نقشة محاسبة

2/)( mgca

Na
SAR
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 آب و آبياري مهندسي پژوهشي علمي فصلنامه

 2752بهار  شماره هاتم  دوم ساگ

= معیار تخریب منابي آب زیرزمینیافت آب زیرزمینی( × هدایت الکتریکی × کلر ×  عمق سطح آب زیر زمینی  
× کمبود منابي آب ×  سدیم جذب )نسبت 2/2          

 

 .گردید تعیین باشد می آب معیار جنبه از زایی بیابان شدت هاي کس  شاخص، بیانیر ششاسا   بر نهایی که نقشه سپس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ار آب زیرزمینیهای موثر بر معی های کمی شاخص متوسط وزنی ارزش (:4)جدول

 کس  بیابان زایی متوسط ارز  عددي شاخص ارزیابی ردیف

 خیلی شدید 31/7 شاخص افت آب زیرزمینی 2

 خیلی شدید EC 91/7شاخص  1

 شدید CL 15/1شاخص  7

 شدید 92/7 شاخص عمق سطح آب زیر زمینی 1

 خیلی شدید 1/7 کمبود منابي آب 9

2 SAR 33/1 شدید 

 

 
 های موثر بر معیار آب زیرزمینی های کمی شاخص ط وزنی ارزشمتوس(: 1شکل)

 

 های ارزیابی معیار آب زیرزمینی (: شاخص9ول)جد

 خیلی شدید شدید متوسط نالیز و کم کس  بیابانزایی

 2/7-1 2/1-2/7 2/2-9/1 7-9/2 امتیاز

 >17> 77-17 97-77 97 (cm/yearافت آب زیرزمینی)

EC (mohs/cmµ) 397> 1197-397 9777-1197 9777< 

SAR 29> 12-29 71-12 71< 

CL(mg/lit) 197> 977-197 2977-977 2977< 

 <19< 19 - 27 27 - 9 9 (m) عمق سطح آب زیر زمینی

کمبود منابي آب مورد استااده دام 

 وانسان

منابي متناسب با 

نیاز دام و حیات 

 وحش

منابي اب نسبتا 

متناسب با نیاز 

 دام وحیات وحش

منابي آب به طور 

متناسب نیاز دام 

وحیات وحش را 

 تامین می کند

ي آب کمتر از نیاز دام مناب

 وحیات وحش
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 آب و آبياري مهندسي پژوهشي علمي فصلنامه

 1931بهار  شماره هفتم دومسال 

 نتایج
هاي مورد مطالعه  موقعیت قرارگیري لاه (1)در شکل

باشد در کل منطقه  مشخص شده است که شایان ذکر می

با توجه به بازدیدهاي میدانی انجام شده و آمار موجود از 

منطقه دشت مزایجان در داخل محدوده حوزه مزایجان 

هاي  حلقه لاه ثبت شده و در آخرین دوره آماربرداري 11

آمده  2791اي فار  در ساگ  شرکت سهامی آب منطقه

 است.

شود منطقه  مشاهده می (7)همانطور که در شکل 

هاي شدید و خیلی شدید  مورد مطالعه در کس 

 نی قرار گرفته است.یزایی از جنبه معیار آب زیرزم بیابان

 

0 6,000 12,000 18,000 24,0003,000
Meters

®

#
# #

#

#

#
## # ##

#
#

#
#

# #

263000
.000000

263000
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272000
.000000

272000
.000000

281000
.000000

281000
.000000

290000
.000000
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.000000
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30
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00

0

30
90
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00

0

30
96
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0 .0
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00

0

30
96

00
0.0
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00

0
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02

00
0 .0

00
00

0

31
02
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0.0
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00

0

31
08
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0 .0
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00

0

31
08
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0.0
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00

0

31
14

00
0 .0
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00

0

31
14

00
0.0

00
00

0

31
20

00
0 .0

00
00

0

31
20

00
0.0

00
00

0

 
 1:20666مطالعه با مقیاس  مورد های چاه قرارگیری موقعیت زه ونقشه حو(: 2)شکل

 

 

شه ق نماي ن راه

نی ی ر زم لر آب زی ی ع ا م ی ب ان زای یاب شدت ب شه  ق ن

ی ان زای یاب ذ ب شدی الس  ک

ی ان زای یاب د ب شدی لی  ی الس خ ک

لی ص یل ف س م

ی کون س ناطق م م

®
0 5 10 15 202.5
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 ی مزایجان منطقه آب معیار جنبه از زایی بیابان شدت(: 9)شکل
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 آب و آبياري مهندسي پژوهشي علمي فصلنامه

 2752بهار  شماره هاتم  دوم ساگ

 
 مزایجانزایی منطقه  درصد مساحت شدت بیابان(: 4)شکل

 

 ، هدایت(EC) الکتریکی هدایت شاخص شش تاثیر

 دیمس جذب نسبت ، افت آب زیرزمینی،(EC) الکتریکی

(SAR)کلر ،(CL) کمبود منابي آب و عمق سطح آب ،

 واحدهاي در اراضی تخریب در باشند. ( میmزیرزمینی )

 نقشه. گرفت قرار بررسی مورد گذشت آن شرح که کاري

 صورت به و فوق شاخص شش تلایق از زایی بیابان نهایی

 گردد می مشاهده که همانطور. شد انجام هندسی میانیین

 ترتیب به منطقه اراضی سطح از درصد 12/73و  95/21

  .باشند می زایی بیابان شدید و شدید هاي خیلی کس  در

 

 گیری نتیجه
نقشه نهایی شدت تخریب منابي آب  به توجه با

 خیلی و شدید کس  در مطالعه مورد زیرزمینی، منطقه

 امر مسئولین بیشتر هرله توجه امر این که باشد می شدید

 توسعه از مناسب اقدامات با تا طلبد یم را زمینه این در

 .نمود جلوگیري منطقه در بیابان بیشتر هرله

 زیرزمینی، و سطحی هاي آب کیایت بودن نامطللوب

 مطالعه مورد منطقه آب منابي محدودیت ترین عمده

 هاي نمونه درصد 29 از بیش بطوریکه. گردد می محسوب

 درصد 59 از بیش و نامناسب کیایت داراي شده بررسی

 کمیت وجود باشند. می متوسط و نامناسب کیایت داراي

 هاي آب و کنترگ قابل سطحی هاي آب مناسب نسبتاً

 از آبخوان تعادگ در یا و مثبت بیسن و موجود زیرزمینی

 .آیند می شمار به منطقه هاي قابلیت جمله

زایی،  هاي مورد بررسی در ارزیابی شدت بیابان شاخص

ها  زایی دارند که در این مدگ بیابانتاثیرات متااوتی بر 

(IMDPA  ،MEDALUS )... ها یکسان فر   ارز  الیه و

باشد که در  ها یکسان می شده و در واقي تاثیر کلیه شاخص

باشد زیرا با یکسان  هاي ارزیابی می واقي از معایب مدگ

ها تاثیر شاخص غالب با  فر  کردن تاثیر کلیه شاخص

شود. پیشنهاد  تر می گها در هم کمرن ضرب شاخص

شود تا با کاربرد مدگ مذکور در مناطق مختلف و  می

شرایط اقلیمی متااوت بر حسب اهمیت و گستره اثر 

هاي غالب در نظر گرفته  ها ضریبی براي شاخص شاخص

تر از وضعیت موجود داشته باشیم.  شود تا برآوردي دقیق

2)استااده از شیوه هاي آنالیز سلسله مراتبی 
AHP)  و غیره

 تواند سودمند باشد. در این موارد می

زایی از  که سرعت بیابان شود، از آنجایی پیشنهاد می

هاي  باشد و در مدگ زایی می هاي مهم در شدت بیابان جنبه

زایی  یونپ نیز جهت ارزیابی خطر بیابان -مانند فائو

شود در این مدگ نیز به عنوان یك معیار اضافه  استااده می

 گردد.

 شود به منظور آمایش سرزمین شنهاد میپی

ریزي و مدیریت منطقه( از نقشه تهیه شده استااده  )برنامه

 .گردد

                                                 
 1.Analytical Heirarchy Process 
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 آب و آبياري مهندسي پژوهشي علمي فصلنامه

 2752بهار  شماره هاتم ومدساگ 
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 آب و آبياري مهندسي پژوهشي علمي فصلنامه

 2752ار به شماره هاتم ساگ سوم

Assessment  of Desertification using  ground water criteria and GIS 

(case study:Zarin Dasht Fars) 

 
R. Zakerinejad1, M. Masoudi2, F. Afzali3, R. Falah4 

 
Abstract 

Water as a symbol of life, the most important gift that nature has, Considering the importance of this 

matter is in arid and semi-arid climate than other regions, Therefore, measures should be used for the 

management of this liquid of life, can be taken to bring the critical conditions in these areas will 

prevented, Desertification after two challenges of climate change and lack of fresh water as the third 

most important global challenges in the 21st century will be considered, Desertification is a process 

that includes both natural factors of luck and human performance are inappropriate. Thus the process 

of desertification is growing that this phenomenon affected by many factors including the loss of 

underground water and its salinity, The crisis in many areas of our country can be seen in many areas 

of natural resources and agricultural use of inappropriate and lack proper management of underground 

water have been turned into desert, This study examines the role of underground water and the 

intensity maps by desertification indexes ground water level depth, CL index, EC, and SAR index, 

shortage of water resource, falling underground water table level (cm / year) to review and determine 

the class severity of desertification in each of the units were paid for work, The final score of each 

work unit of the geometric mean of each indicator  was determined and each of these units in terms of 

severity of desertification from the perspective of class criteria groundwater classes low, medium, 

severe and very severe has been, In this study 41/37 and 59/62 and the percentage of land surface area, 

respectively, in the classroom and very severe desertification are severe. 
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