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  چکیده
باشد و همگی تحت میهاي مختلفی شاخصزایی معیار آب و آبیاري است که تحت تأثیر بیابانیکی از معیارهاي مهم در پدیده 

زایی دشت کاشان و آران منظور تعیین مهمترین شاخص آب و آبیاري در بیابانبهش هاي انسانی هستند. در این پژوهفعالیتتأثیر 
زایی پس از عملیات میدانی و جمع آوري اطالعات الزم، به هاي انسانی در پدیده بیابانفعالیتبیدگل و نشان دادن اهمیت مسئله 

در سطح  هاشاخصحاصل از  زاییبیابانپایان نقشه  در پرداخته شد. 1IMDPAشاخص آب و آبیاري با استفاده از مدل  13بررسی 
از مساحت منطقه مورد  %58/84تهیه شد. نتایج پژوهش نشان داد که  2GISمنطقه مورد مطالعه بر پایۀ واحدهاي کاري در محیط 

 يبوط به واحدهامر بیبه ترت يارزش عدد نیشتریقرار دارد که ب زاییبیابان در طبقه متوسط %42/15و  دیمطالعه در طبقه شد
 دیو اپانداژ با طبقه شد دهیدشت سر پوش يکشاورز یاراض ،یو صنعت یمسکون یواقع در دشت سر اپانداژ، اراض یگیدشت ر يکار
 در منطقه نشانو آبیاري آب  اریموثر بر مع يهاشاخص یکم يهاارزش یوزن نیانگیم يانجام شده بر رو لیو تحل هیتجز. باشدیم
  .باشدیممنطقه  ییزاابانیب شیشاخص در افزا نیار ساعت پمپاژ آب تأثیر گذارتردهد شاخص مقدیم

  IMDPAزایی، کاشان، آران بیدگل، مدل آب و آبیاري، بیابان :يدیکل ناواژگ
  
n مقدمه  

ــعه،  در دنیاي امروز و به ویژه در کشــورهاي در حال توس
ن قیطور یزایی می شود بهآنچه موجب گسترش پدیده بیابان

ــانی اســـت. پدیده فعـالیت هـا و  دخـالـت   هاي نامعقول انسـ
این  .توان منحصــر به اقلیم خاصــی دانســترا نمی زاییبیابان

                                                
1- Iranian Model of Desertification Potential Assessment  
2- Geographical Information System 

بدین معنا اســت که تنها عوامل اقلیمی در ایجاد و گســترش 
مشـــتمل بر فرآیندهایی  زایی نقش ندارند. این پدیدهبیـابان 

کرد اســـت کـه هم زائیـده عوامـل طبیعی بوده و هم به عمل   
در این میان عوامل انســانی در  .گرددنادرســت انســان بر می

زایی نقش اساسی و کلیدي داشته پدیدار شـدن پدیدة بیابان 
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شــوند. زیرا زایی میو موجب تســریع و افزایش ســرعت بیابان
ــتقیم خود در آســـیــب محیط،  عنوان بــهعالوه بر نقش مسـ

 یموجب تحریک و تقویت عوامل محیط و دهکرمحرکی عمل 
ــتی میرا فراهم می توان چنین ادعا کرد که کند. پس به درس

ویژه در کشــورهاي در حال توســعه آنچه بهدر دنیاي امروز و 
شــود زایی میموجب گســترش اراضــی بیابانی و پدیده بیابان

هاي نامعقول انســانی اســت  ها و فعالیتطور یقین دخالتبه
ــالی،   نیمهمتر نییعت منظوربهکه  ايمطالعهدر ). 1389(وص
ــدانجام  نیزایی در چعوامل بیابان ــل ش زایی بیابان یعلت اص

ــان يهاتیفعال نیدر چ ــد یانس ). در Zhu, 1998( معرفی ش
زایی انبیاب یعلت اصل شد انیب نیدر شمال چ ی دیگرقیتحق
ــان يهافعالیت شیزاموآس اف يهاابـان یـ بدر   ینامعقول انسـ
مفرط و  يچرا ر،یابــ يهــانیزماز حــد  شیب اءیــ: احرینظ
  .(Wu & Long, 2002) باشدیم دیشد یکنبوته

ه اند ککرده انیـ خود ب قـات یدر تحق زین يگرید نیمحقق
ها آندر منطقه مورد مطالعه  ابانیزایی و گســـترش ببیـابان 
ــان يهاتیفعالاز  یناشـــ  ،یکنبوتهمفرط،  ي: چرارینظ یانسـ
 ,.Yan Li et alبوده است ( يو کشاورز یاراض هیرویب يایاح

2004, Wang et al., 2006; 2008 کــه  يا). در مـطــالعــه
زایی و بیابان یخشک یطیمحستیزخطرات  یمنظور بررسـ به

 نیزم بیتخر يهابرنامهشد،  انیصـورت گرفت ب  نیدر آرژانت
ــان يهاتیفعالبا  یاهیـ و پوشـــش گ در منطقه مانند:  یانسـ

 خورده اســت دونیانســان پ چرا و اســتقرار ،يکشــاورز ياریآب
)Adamo and Crews-Meyer, 2006.(  

    دینبا شد انیزایی بو بیابان میمتقابل اقلدر مطالعه رابطه 
ــان هايدخالتها و تیفعال يامـدها یـ پ  تیری: مدرینظ یانسـ

 شیدادن به فرسا عیجنگل و تسر حیتسـط  ،يارینامناسـب آب 
ــفر  ،يباد ــار اتمس  را زاییو بیابان میاقل يبر رو يدفع و انتش
اثرات کاهش  یدر بررســ .(Sivakumar, 2007) گرفت دهیناد

 نیدر منطقــه م یطیمح راتییتغ يبر رو ینیرزمـ یـ آب ز
از کاهش  یمنطقه ناش نیزایی ابیابان شـد  انیب نیچ نگیک
تخریب . )E, 2005( بوده است ینیزمریدار سطوح آب زیمعن

 یزایبیابانتواند در میمنـابع آب بـه صـــورت کمی و کیفی   
 دتوانمی بیتخر نیرا داشـته باشد. حال ا  یمهم ارینقش بسـ 

صـورت طبیعی و انسـانی باشد. تخریب ناشی از سازندهاي   به
شـــناســـی و گنبدهاي نمکی، کاهش منابع آب در اثر زمین
ــطح  بیبرداري بهره ــان، افت س ــط انس ــفرهرویه توس  هايس

یرزمینی و برخورد آب شــور و شــیرین و شــور شــدن منابع ز
اربرد آب شور در عرصه و آبیاري اراضی کشاورزي و در آب، ک
منابع خاك، خیزش ســـطح آب و در نتیجه  بیـ تخر جـه ینت

باتالقی شـدن اراضی و موارد بسیار زیاد دیگر نقش و جایگاه  
دولتشـــاهی  .دهدنشـــان می  زاییبیاباناین منبع مهم را در 

زایی منطقه نقشـــه بیـابـان   هیـ و ته یابیـ ارز ) پس از1386(
را  ياریآب ستمیآب و س EC يهاشاخصآب و  اریمسار معگر

شــهیدي  معرفی کرد.زایی منطقه بیابان مهمترین شــاخص
ــ) 1378همدانی ( شـــدن  یابانیعوامل موثر بر ب یدر بررسـ

مراتع  لیزایی منطقه را: تبدبیابان یدشـت قهاوند عوامل اصل 
ــا زارهامیبه د ــ نیدر ا شیو فقدان کنترل فرسـ بهره  ،یاراضـ
    نمود. انیو... ب ینیرزمیز ياز آبها هیرویب يردارب

زایی بیابان ندیرا در فرآآب و آبیـاري   اریـ آنچـه نقش مع 
ــتــهمهمتر و  شیاز پ شیب ــت، نقش برجسـ تر نموده اســ

ــان هايدخالت ــد که عالوه بر یم یانس  خود کاهنده تأثیرباش
ــد یعیطب بیــتخر  نموده اســــت دتریــمنــابع آب را شــ

(Zehtabian, 2010).    ــعـه فن حفر هاي عمیق و چابـا توسـ
هاي تر و نصــب پمپهاي آبده عمیقبرداري از الیهامکان بهره

ــعه  يهاآببرداري از ا، بهرههچاهقوي بر روي  زیرزمینی توس
روش منســوخ کردن اي یافت که این امر عالوه بر گســترده

) موجب افت هر چه بیشتر سطح هاقناتبرداري سـنتی ( بهره
ــفره آب ــته که به دنبال آن، کاهش هر چه  س زیرزمینی گش

و  ي شــور کویريهاآببیشــتر کیفیت آب به دلیل پیشــروي 
(خســـروي و  هــاي آب شـــور صـــورت گرفــتدریــاچــه
ـ 1383خســـروي ( .)1388،همکـاران  ا اســـتفاده از روش ) ب
ــدت بیابان یابیارزو مدالوس  ــان ش ــه  تهیه وزایی کاش نقش
را معیار غالب  ب منابع آبتخریـ  اریـ زایی منطقـه مع بیـابـان  
با  )1385زایی منطقه معرفی نمود. محمد قاســـمی (بیـابان 

زایی شدت بیابان یابیو ارز یبررس بااستفاده از روش مدالوس 
 يبا متوســـط ارزش عدد آب ارینمود مع انیمنطقـه زابـل ب  

ــد 63/1 ي هاشــاخص و ارنددزایی قرار بیابان دیدر طبقه ش
ــتریب بیترتبه ياریان آبو راندم ياریـ آب يروش هـا   و نیشـ
 از نقطه نظر این معیار زایی منطقهتـأثیر را در بیابان  نیکمتر
  دارد.

ــر در مطالعه  اریمعریدو ز تتحآب  اریمع یطورکلبه حاض
 یهستند بررس یکه هر کدام شامل دو محور کل ياریآب و آب

 يهاشاخصآب با  تیمربوط به کم محور نخست. شده است
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آب،  النیاستحصال آب، ب سـتم یسـ  ،ینیرزمیز افت آب رینظ

 گریمقدار سـاعت پمپاژ، نسـبت توسعه چاه و قنات و محور د  
)، EC(یکیالکتر تیآب بـا شـــاخص هدا  تیـ فیمربوط بـه ک 

 اریرمعی. زاست) SAR( میجذب سد ) و نسـبت CLمقدار کلر(
ــاخصبا  ياریتحت دو محور روش آب ياریآب نوع  رینظ يهاش

ــ با  ياریو محور راندمان آب ياریآب يهبرو را ياریآب امـانه سـ
رانـدمـان انتقـال، راندمان در مزرعه و     رینظ ییهـا شـــاخص

. هدف از رندیگیمقرار  یابیمورد مطالعه و ارز دیرانـدمـان تول  
ي انسانی از هافعالیتبررسـی حاضـر نشان دادن درجه تأثیر   
ي هادشــتزایی در دیدگاه معیار آب و آبیاري بر پدیده بیابان

دانستن درجه تأثیر هر شاخص  .کاشـان و آران بیدگل اسـت  
هایی براي ریزيما را در برنامه تواندمیدر بحـث آب و آبیاري  

  مبارزه با این پدیده به شکل بهتري یاري رساند.

n هامواد و روش  
با وســـعت  )1(شـــکل منطقه مورد مطالعه این پژوهش

ب تهران کیلومتري جنو 240هکتار در فاصله  93504حدود 
و در حـاشـــیه کویر قرار دارد. این منطقه داراي مختصـــات  

طول شـــرقی و  51ْ  33َ  5"تــا  51ْ  6َ  35"جغرافیــایی 
ــمالی  34ْ  20َ  3"تا  33ْ  52َ  34" ــتعرض ش . منطقه اس

مورد مطالعه از شـــرق و شـــمال شـــرقی به دریاچه نمک و 
و از  زارهاي آن و ریگ بلند کاشان از غرب به ارتفاعاتشـوره 

فین) محدود جنوب به قســمت جنوبی شــهرســتان کاشــان (
  گردد.می

 

  
  نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه در ایران و استان اصفهان -1 شکل

  
براي دستیابی به نقشه ژئومرفولوژي منطقه مورد مطالعه، 

هاي زمین شناسی، مورفولوژي مقدماتی، فیزیوگرافی از نقشـه 
ــاره(شـــیــب، جهــت و ارتفــاع) و  هــاي ژئومرفولوژي رخسـ

اي) اســتفاده شــد. براي هایی هوایی و تصــاویر ماهواره(عکس
تهیه نقشــه ژئومرفولوژي منطقه از تفســیر چشــمی تصــاویر  

ــان، ETMاي ماهواره ــه 036/164-3 منطقه کاش هاي و نقش
اسـتفاده شـده است. بر این    1: 50000توپوگرافی به مقیاس 

هاي مختلف ژئومرفولوژي در منطقه کاشــان اســاس رخســاره
ــه فوق با   ــپس نقش ــخیص و از یکدیگر تفکیک گردید س تش

ذکر  هاياندك تغییرات که ناشـی از تلفیق آن با سـایر نقشه  
هاي باشد به عنوان نقشه پایه (نقشه رخسارهشده در قبل می

ــی  ــتر مطالعات پایه در منطقه مورد بررس ژئومرفولوژي) و بس
هاي انجام شده در منطقه، بررسیته شد. بر اساس به کار گرف

سر فرسایشی، دشتواحد دشـت سر که خود شامل سه تیپ  
هاي باشـد شـناسایی شد. با تلفیق نقشه  اپانداژ و پوشـیده می 

پایه همچون سـاختار سـنگ شـناسـی، مرفولوژي و شیب با     
اي بنام نقشه واحدهاي هاي ژئومرفولوژي نقشهنقشـه رخساره 
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حدهاي کاري) بدســـت آمد که در این پژوهش از همگن (وا
  آن بعنوان بستر و پایه مطالعات استفاده شد.

ــی بیابانبه ــی از معیار آب و آبیاري منظور بررس زایی ناش
هاي مربوطه ســازمانپس از جمع آوري اطالعات مورد نیاز از 

ــتان در  ــهرس ــان و آران بیدگل ش  شیمنظور افزابههاي کاش
با بازدید صـــحرایی از  ازیطالعات مورد نا لیدقـت کار و تکم 

هاي الزم جهت کنترل کردن اطالعات کســـب نمونهمناطق، 
آوري و به آزمایشـگاه ارسال شد و اطالعات مورد  جمعشـده،  

زایی تهیه نقشه بیابان منظوربهبندي گردید. سـپس  جمعنیاز 
به  1ي مورد مطـالعـه طبق جدول   هـا شـــاخصنـاشـــی از  

هاي کاري و در محیط واحددر  هـا صشـــاخدهی این امتیـاز 
GIS  با استفاده از مدلIMDPA  پرداخته شد. در ادامه شدت

ــاس جدول بیابان ــاخص بر اس ــی از این ش طبقه  2 زایی ناش
  بندي شد. 

آب و معیار  زایینهایی شـــدت بیابان در نهـایـت نقشـــه  
 1 رابطهطبق هاي مورد بررسی منطقه آبیاري بر پایه شاخص

ي کمی هر شاخص در هاارزشانگین هندسی با محاسـبه می 
  آمد:دست بهواحدهاي کاري 

)1( 
  راندمان انتقال × راندمان مزرعه × راندمان تولید ) × = معیار آب و آبیاري

 نسبت توسعه چاه و قنات × نوع سیستم آبیاري ×  راهبري آبیاري ×
 سیستم استحصال آب ×  بیالن آب ×  میزان ساعت پمپاژ ×

 (هدایت الکتریکی13/1  میزان کلر ×  نسبت جذب سدیم × زیرزمینیافت آب  ×
  

  
هاي انسانی در معیار آب و آبیاري (طرح تدوین شرح خدمات جامع و متدلوژي تعیین فعالیتي متاثر از هاشاخصارزیابی  -1جدول 

  )1383-زایی ایراني ارزیابی بیابانهاشاخصمعیارها و 

  هاشاخصامتیاز   شاخص  زیر معیار
5/1-0  5/2-6/1  5/3-6/2  4-6/3  

  زیر معیار آب

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

 <mgr/lit(  250< 500-250  1500-500  1500( کلر
 <cm/yr(  20< 30-20  50-30  50( افت آب زیر زمینی
 <mil/m3/yr(  30< 60-30  100-60  100( بیالن منفی آب
 <18  5/13-18  9-5/13 >9  مقدار ساعت پمپاژ

 <12  9-12  6-9 >6  نسبت توسعه چاه به قنات

  هاي استحصال آبسیستم
هاي سطحی آب جمع آوري

مناسب ولی نیاز به اصالحات 
 دارد

ي سطحی هاآبجمع آوري 
نسبتاً مناسب و نیاز به کنترل و 

  اصالح دارد

ي سطحی هاآبجمع آوري 
نامناسب و نیاز به کنترل و 

  اصالح دارد

ي سطحی نا هاآبجمع آوري 
 مناسب

زیر معیار 
 آبیاري

  سنتی بدون طراحی بهینه  سنتی با طراحی بهینه  سنتی مدرنیزه شده  تحت فشار  نوع سیستم آبیاري

  راهبري آبیاري
راهبري مناسب اما به دلیل 
طرحی نامطلوب راندمان باال 

 هآبیاري پیشرفتنیست، شیوه 

راهبري نسبتاً مناسب، شیوه 
آبیاري سنتی، طراحی مطلوب 

  راندمان نسبتاً باال

راهبري در حد نسبتاً مناسب، 
شیوه آبیاري سنتی، طراحی و 
  راندمان در حد نسبتاً مطلوب

راهبري نامناسب، شیوه آبیاري 
سنتی، طراحی نامطلوب، 

 راندمان پایین، شیوه آبیاري غلط
 >20  20-40  40-60 <60  انتقال(%)راندمان 

 >30  30-40  40-50 <50  راندمان در مزرعه(%)
 >25  25-40  40-55 <55  راندمان تولید(%)

  
- (طرح تدوین شرح خدمات جامع و متدلوژي تعیین معیارها و شاخص IMDPAزایی در مدل بیابانهاي کالسبندي طبقه -2جدول 

  )1383-زایی ایرانبیابان هاي ارزیابی
  کیفی طبقه  دامنه ارزش عددي  زاییبیابان طبقه

 1  0-5/1  کم و ناچیز
 2  6/1-5/2  متوسط
 3  6/2-5/3  شدید

 4  6/3-4  خیلی شدید
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n  نتایج  

صـورت گرفته و با توجه به نقشه   يها یابیبر طبق ارز
 يهاشکل( و آبیاري آب اریمورد مطالعه در مع يهاشاخص

  .د) نتایج زیر حاصل گردی14تا  2
از مساحت منطقه در  EC ،24/49%شـاخص   مورددر 
در  % 05/6و  دیدر طبقه شد %71/44 د،یشد یلیطبقه خ

 بیبه ترت يارزش عدد نیشتریطبقه متوسـط قرار دارد. ب 
و  یدشت رس ،ياماسه يتپه ها يکار يمربوط به واحدها

سر دشتدر  يکشـاورز  يکار يدر ادامه مربوط به واحدها
  قرار دارند. دیشد یلیطبقه خ راست که د دهیپوش

از مساحت منطقه  SAR ،37/81%شاخص  قسـمت در 
ــط قرار  %63/18و  زیدر طبقـه کم و نـاچ   در طبقه متوسـ

دشت  يمربوط به واحد کار يارزش عدد نیشـتر یدارند. ب
 دهیسـر پوشـ  دشـت واقع در  یگیو سـپس دشـت ر   یرسـ 
  در طبقه متوسط قرار دارند. یباشد که همگیم

از مســاحت منطقه در  CL ،87/39%خص شــا مورددر 
در  %62/15 د،یدر طبقه شــد  %11/38طبقه متوســط، 

 .قرار دارند زیدر طبقه کم و ناچ %4/6و  دیشد یلیطبقه خ
 يارک يمربوط به واحدها بیبه ترت يارزش عدد نیشتریب

ــه يهاتپه ــ ،ياماسـ ــت رسـ و در ادامه مربوط به  یدشـ
است  دهیاژ و پوشدشت سر اپاند يزکشاور يکار يواحدها
قرار دارند. الزم به ذکر است که  دیدر طبقه شد یکه همگ
و  يکشــاورز یشــاخص در اراضــ نیا دیشــد یلیطبقه خ

  واقع در شمال منطقه قرار دارد. ياماسه يهاتپه
از  %07/64نوسانات سفره،  ایشاخص افت آب  مورددر 

در طبقه  %93/35و  دیشد یلیمساحت منطقه در طبقه خ
 بیبه ترت يارزش عدد نیشتریقرار گرفته اسـت. ب  دیشـد 

ــت ر يکار يمربوط بـه واحدها  ــ یگیدشـ  یاپانداژ، اراضـ
در  است که یکوهیپا يکشاورز یاراض ،یو صنعت یمسکون
  دارند.  ارقر دیشد یلیطبقه خ
مســاحت  %100آب،  یمنف النیشـاخص ب  قسـمت در 

قدار م نیشتریقرار گرفت. ب دیشــد یلیمنطقه در طبقه خ
ــرق مهیمربوط به ن یمنف النیب  حوزه یجنوب و جنوب شـ

  باشد. یممورد مطالعه 
از  %100شـــاخص مقدار ســـاعت پمپاژ،  قســـمتدر 

ــاحت منطقه تحت تأثیر ا ــاخص در طبقه خ نیمس  یلیش

 يمقدار پمپاژ مربوط به واحدها نیشتریقرار دارد. ب دیشد
ــت ر يکار ــ یگیدش ــکون یاپانداژ، اراض ــنعت یمس  ،یو ص
  .است ياورزکش یاراض

 %43/50در بحث شاخص نسبت توسعه چاه به قنات، 
 یلیشاخص در طبقه خ نیاز مساحت منطقه تحت تأثیر ا

ــد در طبقه  %52/21 ز،یدر طبقه کم و ناچ %26/24 دیش
ــط و  ــد %79/3متوس ــتریقرار دارد. ب دیدر طبقه ش  نیش
ــت  يکار يمربوط به واحدها بیبه ترت يارزش عدد دشـ

 يرزکشاو یو اراض یو صنعت یکونمس یضاپانداژ، ارا یگیر
 یلیدر طبقه خ یکه همگبوده باشدمی دهیدشـت سر پوش 

  قرار دارند. دیشد
از مساحت  %33/70شاخص استحصال آب،  قسمتدر 

در طبقه متوسـط و   %23/23 ز،یمنطقه در طبقه کم و ناچ
 يارزش عدد نیشــتریقرار دارد. ب دیدر طبقه شــد 44/6%
 و مخروط یآب شیفرسا يکار يحدهامربوط به وا بیترتبه

  قرار داند. دیکه در طبقه شد استافکنه 
از  %45/94 ،ياریآب ســتمیشــاخص ســ  قســمتدر 

و  دیشاخص در طبقه شد نیمسـاحت منطقه تحت تأثیر ا 
ــط قرار دارد.  55/5% ــاحت منطقه در طبقه متوسـ از مسـ
ــتریب ــ يکار يمربوط به واحدها يارزش عدد نیش  یاراض

  باشد.یمر شرق منطقه مورد مطالعه واقع د يکشاورز
ــمـت در  ــاخص راهبر قسـ از  %45/94 ،ياریــآب يشـ

ــاحت منطقه تحت تأثیر ا ــاخص در طبقه خ نیمس  یلیش
در طبقه متوسط  %18/0و  دیدر طبقه شد %37/5 د،یشـد 

ــتریقرار دارد. ب مربوط به  بیـ بـه ترت  يارزش عـدد  نیشـ
 یو سپس اراض یکوهیپا يکشاورز یاراض يکار يواحدها
  .استمطالعه  دواقع در شرق منطقه مور يکشاورز
ــمـت در  ــاخص راندمان انتقال،  ریز قسـ از  %100شـ

شاخص در طبقه کم و  ریز نیمساحت منطقه تحت تأثیر ا
  قرار دارد. زیناچ

از  %45/94شاخص راندمان در مزرعه،  ریز قسـمت در 
ــاحت منطقه تحت تأثیر ا ــاخص در طبقه  ریز نیمسـ شـ

  ه متوسط قرار دارد.در طبق %55/5و  دیشد
از مساحت  %8/91 د،یشاخص راندمان تول ریز مورددر 

 %2/8و  دیشاخص در طبقه شد ریز نیمنطقه تحت تأثیر ا
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  متوسط قرار دارد. طبقه در

ــاخص زاییبیابانبا توجه به نقشــه نهایی  ي مورد هاش
ــکل  از  %58/84 )،15مطـالعه در معیار آب و آبیاري (شـ

 %42/15و  دیلعه در طبقه شــدمســاحت منطقه مورد مطا
 به يارزش عدد نیشــتریمتوســط قرار دارد که ب طبقه در
ــت ر يکار يمربوط بـه واحدها  بیـ ترت واقع در  یگیدشـ

 یاراضــ ،یو صــنعت یمســکون یدشــت ســر اپانداژ، اراضــ
  .تاس دیشد طبقهو اپانداژ با  دهیدشت سر پوش يکشاورز

ــده بر رو  لیـ و تحل هیـ تجز  یوزن نیانگیم يانجـام شـ
ــاخص یکم يهاارزش و آبیاري آب  اریموثر بر مع يهاشـ

مورد  يهاشــاخص انیدهد که از میمدر منطقه نشــان 
 نیگذارتر تأثیرســاعت پمپاژ آب  مقدار، شــاخص بررســی

جدول  .استباشدمیمنطقه  زاییبیابان شیشاخص در افزا
 زاییبیابانشدت  يهاطبقه یفراوان عیزدهنده تو) نشان3(

 اریعم یانسان يهافعالیتمتاثر از  یکیزیوفیب يهاشـاخص 
  .باشدمیمورد مطالعه  يآب منطقه 

  ي معیار آب و آبیاريهاشاخص زاییبیابان طبقهمتوسط وزنی ارزش عددي و  -3جدول

  زاییطبقه بیابان  ارزش عددي  شاخص

  خیلی شدید  61/3  هدایت الکتریکی
  متوسط  57/1  نسبت جذب سدیم

  شدید  96/2  کلر
  خیلی شدید  69/3  فت آبا

  شدید  19/3  بیالن منفی
  خیلی شدید  89/3  ساعت پمپاژ آب

  شدید  93/2  نسبت توسعه چاه به قنات
  متوسط  69/1  استحصال آب
  شدید  37/3  سیستم آبیاري
  خیلی شدید  7/3  راهبري آب

  کم و ناچیز  29/1  راندمان انتقال
  شدید  86/2  راندمان در مزرعه

  شدید  81/2  راندمان تولید
 

  
آب ECنقشه شاخص  -2 شکل
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  آب SARنقشه شاخص  -3 شکل

  

  
  آب  Clنقشه شاخص -4شکل 

  
  نقشه شاخص افت آب -5شکل 
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  نقشه شاخص بیالن منفی آب -6 شکل

  

  
  نقشه شاخص نسبت توسعه چاه به قنات -7 شکل

  
  ساعت پمپاژ آب مقدارنقشه شاخص  -8 شکل
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  تحصال آبنقشه شاخص اس -9 شکل

  

  
  آبیاري امانهنقشه شاخص س -10 شکل

  
  نقشه شاخص راهبري آبیاري -11شکل 

  



  25-38 صفحات ،1394 پاییز و زمستان ،6 شماره بیابان، مدیریتپژوهشی  –علمی  نشریه   34
 

  
  نقشه زیر شاخص راندمان انتقال آب -12شکل 

  

  
  نقشه زیر شاخص راندمان آب در مزرعه -13 شکل

  
  نقشه زیر شاخص راندمان تولید آب -14 شکل
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  ار آب و آبیاري در منطقه کاشان و آران بیدگلناشی از معی زاییبیاباننقشه نهایی شدت  -15 شکل

  
 
n گیري بحث و نتیجه  

ــت آمده ترین و مهم، پژوهشاز این  طبق نتایج به دس
ي معیار آب و آبیاري در شــدت هاشــاخصگذارترین تأثیر
ــت زاییبیابان ــان و آران بیدگل به ترتیب هادشـ ي کاشـ
 ی وکیالکتر تیهدا ،افت آب، ساعت پمپاژ آبي هاشاخص

در  هاشاخصکه منطقه از حیث این  باشدمیراهبري آب 
ــدیـد   طبقـه  قرار دارد. این نتایج با  زاییبیـابان خیلی شـ
)، خســروي و همکاران 1386هاي محمدقاســمی (بررســی

  مطابقت کامل دارد.) 1390) و زهتابیان (1389(
در منطقه  ینیرزمیاز سفره آب ز هیرو یب يهابرداشت

 رییتغ موجبسبت به چند دهه قبل ن ریچند سال اخ یط
که  استنمک به سمت دشت  اچهیدر يآب از سـو  انیجر
ــه  تیواقع نیا ــاخصبا توجه به نقش ــاعت  يهاش افت، س

بت نسو نقشه  دیشد یلیخ طبقهآب که در  يپمپاژ، شور
ــعهتو آب در منطقه که در  یمنف النیچاه به قنات و ب سـ

 داشته و یاناند کامال همخوشده يطبقه بند دیشـد  طبقه

ــع  ــع تیروز بـه روز وضـ قرار  يبدتر تیمنابع آب در وضـ
 يهاچاهاز جمله بستن  يلذا توجه به اقدامات فور ردیگیم
بخش  نیدر ا شتریب يهاچاهاز حفر  يریمجاز و جلوگ ریغ

 يبودن بحث آب در منطقه کامالً ضرور حسـاس به لحاظ 
ــدمی رد همچنین با توجه به کاهش تعداد قنوات مو .باشـ

بهره برداري نســـبت به ســـالیان قبل در منطقه، توجه به 
  مناسبی باشد. راهکار تواندمیاحیاي قنوات نیز  بحث

آن ذکر  جیبه عمل آمده که نتا يهایبررســبا توجه به 
ــان يهافعالیتنقش  یبـه خوب  دیـ گرد ــورت  یانسـ به صـ
مشخص  زاییبیابان دهیپد يبر رو میمستق ریو غ میمستق
از مساحت منطقه مورد مطالعه  % 58/84 کهيطوربهاست 

ــد زاییبیـابــان  تـأثیر تحـت    طبقــهدر  %42/15و  دیـ شـ
ــط قرار دارد زاییبیـابان  ــطه نقش  نیکه ا متوسـ به واسـ
 نتایج .باشــدمی هاشــاخص نیدر ا یانســان يهافعالیت
 منطقه در) 1383( خسروي نتایج با تحقیق این از حاصل
ــاهی کاشــان،  عبدي گرمســار، جنوب در) 1386( دولتش
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 کویر) 1387( رضوي کاشان، ابوزیدآباد منطقه در) 1386(

 نیکو و کاشـان  منطقه در) 1389( مسـعودي  اراك، میقان
 شباهت این. شد ارزیابی مشابه دامغان دشـت  در) 1390(
 و شور آب تداخل آب، منابع شوري مشابه علل به توجه با

 افت یرزمینی،ز هايآب از رویهبی برداشت اثر در شـیرین 
ــطح ــفره س  پایین بودن راندمان آبیاري و آبیاري غیر و س
ــولی  قابل مطالعه مورد منطقه و مذکور مناطق در اصـ
 .است توجیه

ي هاشاخصبا مشخص شدن درجه تأثیر هریک از لذا 
هرچه بهتر در  تیریتوان با توجه به مد یممورد بررســـی 

ــارت مقدارامر از  نیا ــده در ا يهاخسـ بخش  نیوارد شـ
  .را در منطقه کنترل نمود زاییبیابانکاست و روند 

ــ انیدر پا ــیم هیتوص هرچه  تیریمد منظوربهکه  ودش
ــح ــتیبایم زاییبیابان دهیتر پدحیبهتر و صـ  نیدر ب سـ

ــت  دگاهید ،ییزداابانیب يهـا طرح هیـ انـدرکـاران ته  دسـ
شــود و  نیگزیبحران جا تیریمد يبه جا ســکیر تیریمد

 يزیرطرح دگاهید نیا هیخود را بر پا یتیریمد يهابرنـامه 
  .ندیو اجرا نما
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Abstract 

One of the important criteria of desertification is water and irrigation which is influenced by various indices, 
all of which are affected by human activities. In this research, in order to determine  the most effective water 
and irrigation index in the desertification of Kashan and Aran Bidgol plains, and to show the importance of 
human activities in desertification, 13 water and irrigation indices of IMDPA model were investigated after 
on the field operations and collecting the necessary data. The GIS map of water and irrigation index based on 
work unit was extracted. The results showed that 84.58 percent of the study area is located in the intense class, 
and 15.42 percent in the medium class of desertification. The highest numerical value is related to the work 
units of the sandy plains located on Epandage plains, residential and industrial land, and agricultural land of 
covered plains and Epandage plain with intense class, respectively. Analyses performed on the numerical 
values of weight average indices affecting water and irrigation criteria in the area indicate that the index of 
water pumping hours is the most influential index on accelerating rate of desertification in the region. 
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