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گذشتته   ةدهت تخریب منابع طبیعی در جهان مطرح شده است.. طتی دنتد     های فرایندعنوان یکی از بارزترین  زایی به بیابان ةپدید

کنوانستیون  بته   تتوان  متی  هتا  ترین این اقتدا  از مهم .برای مقابله و تعدیل این پدیده صورت گرفته اس. زیادیهای جهانی  کوشش

زایتی  پژوهش ارزیابی وضعی. بیابتان  نیا درد. کرسالی از سوی سازمان ملل متحده اشاره خشک اثرات لیزایی و تعد مقابله با بیابان

 و یقبلت  بررسی هتای انجتا  شتده   توجه به  پژوهش با نیا ی. طشد انجا  IMDPAزایی بیابان اردکان با استفاده ازمدل  -زدیدش. 

 تغییتر  یهتا  آب از شاخص اریمع ید. براشانتخاب برای هرکدا  شاخص  دندین با  میاقل و آب اری، دو معیشناسکار نظر نیهمچن

. بهره گیتری شتد   خشکسالی و استمرار  خشکسالی  ،یخشک یها از شاخص میاقل اریمع یسطح سفره و هدای. الکتریکی آب و برا

-ابانینقشه شدت ب ،هااریها و معشاخص یکل محاسبه و ارزش کم ییزاابانیب شدتها، شاخص یهندس نیانگیم نییبا تع آغاز در

 و ارهتا یمع یعدد ارزش از شده برآورد جینتا پایهشد. بر  یبندطبقه دیشد اریو بس دی، کم، متوسط، شدبسیار کم :طبقه 5در  ییزا

بتا ارزش   خشکسالی شاخص استمرار و  ریتاث نیشتریب 84/3 یبا ارزش عدد ینیرزمیمورد مطالعه، شاخص اف. آب ز یهاشاخص

آب بتا ارزش   اریت مع ارهتا، یمع لیت و تحل هیت منطقه مورد مطالعه دارند و با توجه به تجز ییزاابانیب در را ریتاث نیکمتر53/0 یعدد

 .ردیگیقرار م دیرا دارد و در طبقه شد ریتأث نیشتریب 44/3 یعدد

 .میآب؛ اقل ؛اناردک -زدیدش.  ؛IMDPA ؛ییزاابانیب :یدیکل گانواژ

 

 مقدمه 

 عتد   و ناپایداری نوعی سرزمین تخریب که گف. دیبا

 اعظمتی  بخش و اس. محیط و انسان بین ةرابط در تعادل

 .استت. روبتترو مشتتکل ایتتن بتتا ایتتران کشتتور و جهتتان از

 خشت،،  منتاط   در سترزمین  تخریب معنیبه زاییبیابان

 زا مختلفتی  عوامل از که اس. مرطوب نیمه و خش،نیمه

 سردشتمه  انستانی  هایفعالی. و هوا و آب تغییرات جمله

 اجتترای در گتتا  نخستتتین. (1383)خستتروی،  گیتترد متتی

 که باشدمی شدن بیابانی از یجلوگیر زداییبیابان فعالی.

 کتنش در انتدر  و کنش ،مؤثر عوامل شناخ. بر متکی باید
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 انجتا   یهتا یبررست  پایتة  بر. شود انجا  ناحیهدر ی،  آنها

 صتد  از بتیش  ،2001 ستال  در یونت   و فتاوو  وسطت یافته

 زمتین  اراضتی  ستطح  از درصد 33 از بیش و جهان کشور

 طوری به. دارد قرار زاییبیابان و اراضی تخریب تاثیر تح.

 همتراه  بته  خش، مناط  مراتع از درصد 93 حدود در که

 خشت،  مناط  حاشیه دیم کشاورزی اراضی از درصد 47

 معتر   در فاریاب کشاورزی یاراض از داریمعنی درصد و

 (.FAO/UNEP, 2001) هستند تخریب

 و داخل در مختلفی یهایبررس زاییبیابان ارزیابی یبرا

 هتای متدل  اراوته  بته  منجتر  کته  گرفته صورت کشور خارج

 هتا  مدل این از یگیربهره برای .اس. شده فراوانی ایمنطقه

 دمتور  هتا آن معیارهتای  و هتا شتاخص  باید دیگر مناط  در

 منطقته  شترایط  بته  توجته  با و گرفته قرار ارزیابی و بررسی

 (.1386 )عبدی، شوند اصالح و تعدیل ،یبررس مورد

 و هتتانتتدیفرآ یبررستت منظتتور بتتهکتته  یامطالعتته در 

 در یتی زاابتان یب ستاله  30 شیپا با ییزاابانیب یهاز یمکان

 ینتدها یفرآ کته ،مشتخص شتد   صورت گرف. نید شمال

 تحت.  یتتوجه  قابتل  طتور  به منطقه در ییزاابانیب عمده

 (.Yang, 2008) هستند یمیاقل عوامل ریتأث

 بیتتتخر .یحساستت مقتتدار یابیتتارز از حاصتتل جینتتتا 

 یطت  در راتییتغ شیپا توسط ییزاابانیب به( LD) یاراض

 شیافزا ا،یتالیا در( 1960-2008) مدت یطوالن دوره ،ی

 یراضت ا بیت تخر به حوضه .یحساس مقدار در را یآشکار

  .(Salvati, 2010) داد نشان گذشته سال 50 یط

 کرمتان  ماهتان  منطقه یاراض شدن یابانیب توان یابیارز

نشتان   ICD و FAO-UNEP یهتا روش لیت تحل و هیتجز با

 منطقته،  یتی زاابانیب در مؤثر یندهایفرا نیترعمده ،داد که

 ،شتده  مطالعته  یاراضت  مجمتو   از. باشتد متی  یآب شیفرسا

 درصتد  78/66 و متوسط ییزاابانیب طبقه در درصد 32/31

 (.1384زهتابیان، ) گرف. قرار دیشد ییزاابانیب طبقه در

 بااستفاده از کنارک ریکه منطقهدر مطالعه ای که در  

 شیفرستا  خاک، اریمع دهار صورت گرف. IMDPA مدل

. گرفت.  قترار  مطالعته  متورد  گیاهی پوشش و اقلیم ،یباد

 ختاک  تخریتب  معیتار  که این بودبیانگر پژوهش نیانتایج 

 استا  بتر  و داده اختصاص خود به را وزنی درصد باالترین

 زایتی بیابتان  شتدت  کمی وزنی متوسط شده انجا  ارزیابی

 دهنده نشان که گردید تعیین =53/1DS منطقه کل برای

 )رویستی،  است.  منطقته  در یتی زاابانیب شدت بودن دیشد

1387.) 

 شتدت  تعیتین  یرست بر بته  ، زهتابیتان 1388در سال 

 IMDPA متدل  از استفاده با کاشان منطقه در زاییبیابان

 عوامل و محیطی عوامل که دیرس جهینت نیا به و پرداخ.

 شتدت  در متفتاوت  تتاثیر  درجته  بتا  تتوا   طتور  به انسانی

 آبی) فرسایش آب، منابع تخریب و داشته تاثیر زایی بیابان

 از اضتی ار شتدن  شتور  و گیتاهی  پوشش تخریب ،(بادی و

 .اس.در منطقه  زاییبیابان پدیده جدی پیامدهای

 و ارهتتتایمع یعتتتدد ارزش از شتتتده بتتترآورد جینتتتتا

 نشتان داد کته   ،در دش. کاشتان  میاقل و آب یها شاخص

 و آب یکت یالکتر .یهتدا  ،ینت یرزمیز آب اف. شاخص سه

 ،82/3 یعتدد  ارزش بتا  بیترت به ترانسو یخشک شاخص

 داشتتند  یتی زاابتان یب در را ریتتاث  نیشتریب 01/3 و 04/3

 (.1389)مسعودی، 

 را یتی زاابتان یب بته  ستتان یس دشت.  یاراضت  .یحساس

 دهتار  و داد قترار  یبررست  متورد  1390 در سال ذولفقاری

 را ختاک  و یبتاد  شیفرستا  ،یاهیت گ پوشتش  ،میاقل اریمع

 در منطقته  یتی زاابتان یب در مؤثر عوامل نیترمهم عنوان به

 کته  داد نشتان  یابیت ارز نیت ا از حاصتل  جینتتا . گرف. نظر

 و ریتتاث  نیشتتر یب 67/1 یعتدد  ارزش بتا  یبتاد  شیفرسا

 یتی زاابانیب در را ریتاث نیکمتر 34/1 ازیامت با خاک اریمع

 .دارد منطقه

 بتر  اصفهان هییجرقو بالفعل ییزاابانیب .یوضع یبررس

 بتا  ختاک  اریمع کهنشان داد  خاک و آب یارهایمع اسا 

 اریت مع و یتی زاابانیب متوسط طبقه در 25/2 یعدد ارزش

 قترار  یتی زاابتان یب کتم  طبقته  در14/1 یعدد ارزش با آب

 بتا  ختاک  یکت یالکتر .یهتدا  شتاخص  نیهمچن. گیرد می

 آب عمت   شتاخص  و ریتتاث  نیشتتر یب 54/3 یعدد ارزش

 منطقته  یتی زاابانیب در را ریتاث نیکمتر 04/1 با ینیرزمیز

 (.1390)شاکریان،  رددا

 ییزاابانیب بالفعل .یوضع یابیارز پژوهش این از هدف

توستط   میآب و اقلت  اریت دو مع براستا   اردکان-زدی دش.

 .اس.  IMDPAایرانی مدل
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 هاروش و مواد 

 بررسی مورد ۀمنطق

 یهتا  دشت.  نیتتر  عیوست  از یکت ی اردکتان  -زدی دش.

  ییایت جغراف طتول  محتدوده  در کته  باشتد  یمت  زدیت  استان

15 53 تتتا 50 54 ییایتتجغراف عتتر  در و یشتترق 

15 31 5 تا 45 32 و غترب  برای از. دارد قرار یشمال 

 بته  شتر   ستم.  از و رکوهیشت  یهتا  کتوه  به غرب جنوب

 آن یبیتقر عر  و طول و شود یم یمنته خران  یها کوه

 نیا. باشد یم لومتریک 35 و 120 بیترت به متوسط طوربه

. است.  رانیت ا یکمربند خشت، فتالت مرکتز    جزء منطقه

 در بتارش  متوستط ) نامنظم و اندک منطقه نیا یاهبارش

 نیآن بت  ریت تبخ مقتدار ( و ستال  در متر یلیم 118 منطقه

 حتدود  دشت.  مساح. .باشد یم متر یلیم3200تا  2200

استتان   یآب رهیذخ نیتربزرگ و بوده مربع لومتریک 4117

 دش. قرار دارد.  نیدر ا

 

 روش پژوهش 

 در زایتی ابتان بی شتدت  نقشه تهیه یبرا یبررس این در

از بتین  . شتد  استفادهIMDPA  مدل از اردکان-زدی دش.

پایتته مطالعتته  بتتر ،IMDPA متتدل درنتته معیتتار موجتتود 

 معیارهتتای عنتتوان بتته آب و اقلتتیم معیتتار دوکارشناستتی، 

 دارای نیتز  معیار هر در نظر گرفته شد. زاییبیابان کلیدی

 .اس. شده آورده 1 جدول در کهد باش می هایی شاخص

 داده 4 تتا  1 بتین  وزنی شاخص، هر به ،بعد مرحله در

 بود؛ برابر نسب. و خطی صورت به دهی وزن یدگونگ. شد

 بوده وزن بدترین 4 ارزش و بهترین 1 ارزش که طوری به

 نقشته  تهیته  و اطالعتاتی  هتای الیته  تهیه منظور  به. اس.

. شدگیری  بهره Arc GIS9.3 افزار نر  از زاییبیابان شدت

 آغتاز  در ،یبررست  متورد  هتای شتاخص  به دهی یازامت برای

 از استفاده با واحدکاری نقشه )  شد تهیه کاری واحد نقشه

 و ستتنش شناستتی ،ی )توپتتوگرافی(بلنتتد و  یپستتت نقشتته

 (.1377)احمتتدی،  شتتد تهیتته منطقتته اراضتتی کتتاربری

بتر استا     معیتار  هتر  هتای شتاخص  به مربوط امتیازهای

 بتا  شتاخص  هتر  بترای  پایان در. شد تعیین 4و  3جداول 

 بترای  .شتد  تهیته  نقشه ی، شده انجا  دهیوزن به توجه

 هندستی  میتانگین  از معیتار،  هتر  زاییبیابان شدت تعیین

 نهای. در و ذیل استفاده رابطةاز  معیار همان هایشاخص

 نقشته  یت،  شده انجا  دهیوزن به توجه با معیار هر برای

 .شد تهیه

(1) Index = [(Layer1). (layer2)…(Layern)]
l/ n 

 :آن در که

Index :نظر مورد معیار ،Layer :معیار هایشاخص ، 

n :معیار هایشاخص شمار 

 کته  آمتد  دس.به معیارها وضعیت. از الیه دو اینبنابر

 در هاآن تاثیر و معیار هر کیفی. یبررس برای ها نقشه این

 کته  نهایی نقشه نهای. در و رود کاربه تواند می زاییبیابان

 از باشتد  متی  منطقته  در زایتی بیابتان  وضعی. دهندهنشان

 .آمد دس.به شده یاد معیارهای  هندسی میانگین

 

 میاقل اریمع

 یمیاقل اطالعات یسازیکم منظور به پژوهش نیا در

 شد؛ استفاده میاقل اریمع یبرا شاخص 3 از

 

 ساالنه بارش شاخص

 و دیگرد استفاده حوزه درون ستگاهیا 4 بارش آمار از 

 ستال  از آمتار  ستال  49 هتا  داده یبستتگ هتم  از استفاده با

 بارش یها طبقه یبندطبقه و شد یبازساز 1389-1340

 .اس. شده آورده 3 جدول در

 

 یشاخص خشک

 روش از گزارش نیا در یخشک شاخص یبررس برای

 (2)رابطة  .اس. شده استفاده ترانسو

(2 )  T=P/ETP 

 تعر  و ریتبخ مقدار ETP و ساالنه بارش P آن در که

 دورة شتتر یب تکامتل  علت.  بته . باشتد  یمت  ساالنه لیپتانس

 شتتاخص یمحاستتبه یبتترا .یتتوا تورنتت. روش از یآمتتار

 شتتاخص وزن و یبنتتدطبقتته. دیتتگرد استتتفاده ،یخشتتک

 آورده 4 جدول در 1ة رابط از آمده دس.به ترانسو یخشک

 .اس. شده
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 العهمط مورد منطقه ییایجغراف تیموقع .1 شکل

 زاییبیابان وضعیت ارزیابی یبرا هاشاخص و معیارها .1 جدول

اریمع شاخص مدل نام   

 ساالنه یبارندگ

میاقل  

IMDPA 

 یخشک

 یسالکخش

 ینیرزمیز آب اف.
 آب

 آب .یفیک

 

 زاییبیابان وضعیت شدت هایطبقه .2 جدول

 شاخص کیفیت دامنه اعداد کالس

 5/1-0 1 (Lowکم و نادیز )

 5/2-6/1 2 (Mediumمتوسط )

 5/3-6/2 3 (Highشدید )

 4-5/3 4 (Very High)خیلی شدید 

 

 (متریلیم) انهیسال بارش شاخص طبقه و وزن .3 جدول

 دامنه ارزش عددی عالمت زایی بندی کیفی شدت بیابان طبقه (متر یلی)م انهیحدود بارش سال

600≤ 

600 -280 

280 - 150 

150 - 75 

75 > 

 مالحظه قابل ریغ

 کم

 متوسط

 شدید

 بسیار شدید

1 

2 

3 

4 

5 

1-0001/0 

5/1-1/1 

5/2-6/1 

5/3-6/2 

4-6/3 
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 ترانسو یخشک شاخص طبقه و وزن. 4 جدول

 دامنه ارزش عددی عالمت زایی بندی کیفی شدت بیابان طبقه ترانسو یحدود شاخص خشک

65/0< 

65/0 - 45/0 

45/0- 2/0 

2/0 - 05/0 

05/0 > 

 الحظهم قابل ریغ

 کم

 متوسط

 شدید

 بسیار شدید

1 

2 

3 

4 

5 

1-0001/0 

5/1-1/1 

5/2-6/1 

5/3-6/2 

4-6/3 

 

 خشکسالی شاخص 

بررستتی  بتترای SPI شتتده استتتاندارد بتتارش هیتتنما از

 تر یدق جداسازی درخشکسالی استفاده شد. این شاخص 

 ،خشکستالی   و یستال تتر  یها دهیپد از ،ی هر در ها طبقه

 از بتودن  مستتقل  و بتارش  راتییت تغ بته  شتریب .یحساس

 استا  بتر  پژوهش نیا در اس. مزایا داری بارش نیانگیم

 و یبنتتد طبقتته بتته اقتتدا  آن طبقتتة هتتر یفراوانتت صتتددر

 شتاخص  وزن و یبنتد طبقته . شتد  شتاخص  نیا یده وزن

 .اس. شده آورده 5 جدول در SPI خشکسالی 

 SPI یخشکسال شاخص طبقه و وزن .5 جدول

 دامنه ارزش عددی عالمت زایی کیفی شدت بیابان بندی طبقه کد طبقه

7 

5،6 

4 

2،3 

1 

 مالحظه قابل ریغ

 کم

 متوسط

 شدید

 بسیار شدید

1 

2 

3 

4 

5 

1-0001/0 

5/1-1/1 

5/2-6/1 

5/3-6/2 

4-6/3 

 

 خشکسالی شاخص استمرار 

 بتارش  مقتدار  از مستتقل  خشکستالی   استمرار دهیپد

 استتمرار  صشتاخ  وزن و ها طبقه یبندطبقه. اس. ساالنه

 .اس. آمده( 6 جدول) درخشکسالی 

 ارزش هندسی میانگین اطالعاتی، های الیه تهیه از پس

 .شد محاسبه ستگاهیهرا یبرا  3 ةرابط طب  هاالیه

 میمعیاراقل =(ساالنه بارش×یخشک×یخشکسال استمرار) 1 /3  (3)

 آب اریمع

 هتتدای. شتتاخص دو آب معیتتار بررستتی منظتتور بتته

 و ارزیتتابی آب زمینتتی زیتتر آب طحستت افتت. و الکتریکتتی

 (.7 جدول) شد تهیه آنها اطالعاتی های الیه

 

 یسالخشک استمرار شاخص طبقه و وزن .6جدول

 دامنه ارزش عددی عالمت زایی بندی کیفی شدت بیابان طبقه یحداکثرطول دوره خشکسال

 سال 3کمتر از

 سال 4تا  3

 سال 6تا  5

 سال 7تا  6

 سال 7از شتریب

 مالحظه لقاب ریغ

 کم

 متوسط

 شدید

 بسیار شدید

1 

2 

3 

4 

5 

1-0001/0 

5/1-1/1 

5/2-6/1 

5/3-6/2 

4-6/3 
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 آب معیار یهاشاخص وزن و هاطبقه .7 جدول

 خیلی شدید شدید متوسط ناچیز و کم زاییطبقه بیابان

 4-6/3 6/2-5/3 6/1-5/2 0 -5/1 امتیاز

 >cm/year)) 20> 30-20 50-30 50اف. آب زیر زمینی 

EC(μmhos/cm) 750> 2250-750 5000-2250 5000< 

 

 جینتا 

 و ارهایمع  یوتلف ها شاخص یده وزن از حاصل جینتا

 طوربه ها وزن یهندس نیانگیم به توجه با ،یاصل یهاهیال

 . اس. آمده 9 و 8 جداول در جداگانه

 یهتا ارزش یوزنت  متوستط  یرو بر شده انجا  یبررس

 در کته  دهتد  یمت  نشتان  میاقلت  بتر  مؤثر شاخص سه یکم

 61/3 یعتدد  ارزش با انهیسال بارش شاخص مقدار منطقه

( 8 جدول) کندیم فایا منطقه ییزاابانیب در را یاصل نقش

 دیشد طبقه در 81/2 یوزن متوسط با درکل میاقل اریمع و

 .اس. گرفته قرار

 وضتعی.  نقشته  عملیتات،  ایتن  از آمتده  دس.هب نقشه

 (.1 شکل) اس. میاقل یارمع زایی بیابان فعلی

 آب ستطح  نوستانات  مکتانی  توزیتع  بررستی  منظتور  به

 یزومتتتریپ دتتاه 54 ، آب الکتریکتتی هتتدای. و زیرزمینتتی

 هتر  از آمتده  دس. به یها داده. شد گرفته نظر در کسانی

 شتدت  ةنقش شد و هید یوزن 7 جدول به توجه با شاخص

  دشتت رستتم آب اریتتمع .یحساستت براستتا  یتتیزاابتتانیب

 (.2 شکل) 

 بته  مربتوط  هتای نقشته  هندستی  میانگین از پایان در

 پایته  بتر  یتی زاابانیب .یوضع نقشه م،یاقل و آب یارهایمع

 (.3 شکل) آمد دس.هب اریمع دو نیا

 میاقل اریمع بر مؤثر یها شاخص یکم ارزش یوزن متوسط .8 جدول

 فیرد یابیشاخص ارز یمتوسط ارزش کم ییزاابانیطبقه ب

 1 بارش 61/3 دیشد اریبس

 2 شاخص ترانسو 02/3 دیشد

 SPI 3شاخص  2/2 متوسط

 4 خشکسالی استمرار  55/0 مالحظه قابل ریغ

 

 ارآبیمع بر مؤثر یها شاخص یکم ارزش یوزن متوسط .9 جدول

 ردیف شاخص ارزیابی کمی متوسط ارزش زاییطبقه بیابان

 1 اف. آب زیرزمینی 78/3 بسیار شدید

 2 کتریکیهدای. ال 1/3 شدید
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 ارآبیمع اساس بر ییزا ابانیب شدت نییتع نقشه .2 شکل میاقل اریمع تیوضع نقشه .1 شکل

 

 
 اردکان زدی دشت ییزاابانیب یفعل تیوضع نقشه. 3 شکل

 

 یریگ جهیبحث و نت  

 یها ارزش یکم متوسط یرو بر شده انجا  یهایبررس

 ارزش بتا  آب اریت مع کته  داد نشتان  یبررست  مورد اریمع دو

 را نقتش  نیشتتر یب و دارد قرار دیشد درطبقه 44/3 یعدد

 آب افت.  شاخص ،ییزاابانیب در اریمع نیا ازیامت شیافزا در

جعفتری در ستال    که با نتایج دارد 78/3 ازیامت با ینیرزمیز
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و تلفیت  دو   ICDیون  و  -که با استفاده از مدل فاوو1380

روش مذکور در منطقته کاشتان بتا تاکیتد بتر فرآینتدهای       

تخریب منابع آب و فرستایش بتادی بته ارزیتابی بیابتانزایی      

نیز در مطالعته ختود    پرداخته اس. همخوانی دارد. نامبرده

به این نتیجه رسید که در منطقه کاشان تخریب منتابع آب  

تتوان بته    باشد،که وجود دنین حالتی را می معیار غالب می

دسترسی بهتر به منابع آب زیرزمینی، وجود قنتات متعتدد   

در مناط  دشتی و همچنین تمرکز جمعی. بیشتر در ایتن  

دسترسی به آنهتا  مناط  به دلیل وجود منابع آب و سهول. 

 از همچنتین ذکر نمود.  جه. رفع نیاز روزمره اهالی منطقه

 در مستئولین  توجته  بته  تتوان  متی  وضتعی.  این علل دیگر

 این به هاآن هدای. و سطحی هایآب آوری جمع های پروژه

 و نقتاط  دیگتر  بته  آب رفتتن  هدر از جلوگیری برای مناط 

 بترای  ط منتا  ایتن  در تقاضا مورد آب نیاز تامین همچنین

 است.  ذکر قابل. نمود اشاره... و کشاورزی شرب، در مصرف

 بتودن  مهیا دلیلبه متغیر، مدیری. و اعمال دنین انجا  که

 دسترستی  امکتان  یتا  زر  و کشت.  امکان قبیل از شرایطی

 عامتل  نقتش  کته  شتود  باعت   آب، منتابع  بته  بیشتر و بهتر

 عامتل  از شدیدتر بسیار زایی بیابان شدت افزایش در انسانی

 .گردد محیطی

 4/66 کته  دهتد می نشان فعلی زاییبیابان شدت نقشه

 درصتد  14/33 شتدید،  طبقه در منطقه مساح. از درصد

 دیشتد  اریبست  طبقته  در درصتد 46/0 و متوستط  طبقه در

 ،یبررستت متتورد معیتتار دو برپایتته .دارد قتترار زایتتیبیابتتان

 1/3 منطقته  در زایتی بیابتان  شتدت  کمتی  ارزش میانگین

 در شتدید  زایتی بیابتان  شدت دهندهنشان که دهش تعیین

دشت.   در (1383و بتا نتتایج خستروی )    باشتد می منطقه

آنها نیز با بررسی بیابتانزایی بته    .نیز همخوانی دارد کاشان

زایی در دش. کاشتان  این نتیجه رسیدند که شدت بیابان

 در کال  شدید قرار دارد.

 44/3 ازیمتا با آب اریمع یبررس مورد اریمع دو نیب از 

 انیت م در و باشتد  یمت  منطقته  یتی زاابتان یب در غالب اریمع

 آب اف. شاخص پژوهش نیا در یبررس مورد یهاشاخص

 شتتاخص و  نقتتش نیشتتتریب 78/3 ازیتتامت بتتا ینتتیرزمیز

 در را نقتش  نیکمتتر  55/0 ازیت امت بتا  یخشکسال استمرار

 جهینت که اس. ذکر انیشا. کنندیم فایا منطقه ییزاابانیب

 دشت.  در (1387ناطقی ) پژوهش جینتا با حاضر هشپژو

 بته  نمودنتد،  یابیارز دیشد را ییزاابانیب شدت که یسگز

 .دارد مطابق. یمیاقل یهامشابه. لحاظ

 در زایتی  بیابان شاخص ترینمهم گذشته دهه دند در

 یهاعل. نیترمهم و اس. بوده ینیرزمیز آب اف. منطقه

 افتزایش  دلیتل  بته  بآ منتابع  تخریتب  و یکشاورز زین آن

 اراضی به بازده کم اراضی تبدیل صنعتی، توسعه جمعی.،

 از شتدید  بترداری  بهره ها،آن شدن رها سپس و کشاورزی

 آن متدت  طتوالنی  پمپتاژ  و دتاه  حفر صورتبه آب منابع

 . اس.

 منظتور بته  دیت جد یهاحفرداه از که شودیم شنهادیپ

 یستو  از هقاطعانت  طتور بته  آبختوان  از یبتردار بهره توسعه

 منظتور  بته  و دیت آ عمتل به یریجلوگ مسئول یهادستگاه

 و کنتتترل ،ینتتیرزمیز آب یهتتاستتفره از برداشتت. لیتعتتد

 یبتردار بهتره  یهتا دتاه  برداش. مقدار از یشتریب نظارت

 یرو بتر  کنتتور  نصتب  بتا  توانتد یمت  امر نیا. ردیگ صورت

 برختورد  و نیستنگ  مجتازات  اعمال و یبرداربهره یها داه

 کته  ییهتا دتاه  نیهمچنت . شتود  انجتا   نیمتخلف با دیشد

 هتا  قنتات  یدگیخشتک  و یستابیا سطح دیشد اف. موجب

 مدیری. شوند. شوند،یم
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Abstract 

One of the striking aspects in the world is the phenomena of desertification and degradation of natural resources and 

international efforts has been considered over the last decades to combat and prevent this phenomenon. The most 

important cases of these measures are the United Nations Convention to Combat Desertification and adaptation to 

drought effects. The Convention introduced some measures on desertification monitoring and assessment to the member 

countries. The aim of this study was to assess desertification model IMDPA is Yazd-Ardakan plain. During this study 

due to time constraints and literature, some indicators of water and climate were selected for each condition of the 

region. Indicators to measure were groundwater levels depletion and electrical conductivity for water criterion; and 

drought, aridity and continuous droughts period for the climate criterion. First, the geometric mean of indicators and the 

criteria of desertification was calculated and based on the quantitative indicators and benchmarks desertification status 

was classified in 5 classes including non-significant, low, moderate, severe and very severe, and desertification 

condition map were drawn using GIS in the studied period. According to the results and the numerical measured values, 

groundwater level depletion with the value of 3.84 is the most effective indicator while continuous drought period with 

the numerical value of 0.53 showed to have the lowest impact on desertification of the region. According to the 

analysis, the numerical value of the water criterion is 3.44 is the most effective factor which shows severe condition of 

desertification in the region. 
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