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 41/44/4144تاریخ پذیرش:   42/41/4144تاریخ دریافت: 
 

 چکیده 

 ه ایران را گرفته است. این مشکل،جهان از جمل کشورهای از گریبان بسیاری ل،یک معض عنوانبه زایيدر حال حاضر بیابان

 ،از پژوهش حاضر هدف .شودنیز دیده مي مرطوبنیمههایي از مناطق بخشخشک، بلکه در نیمهخشک و  نواحي تنها در نه

 دشت دربندی سلسله مراتبي هو روش خوش اصلاح شده مدالوس مدل با استفاده از زایيبیابان بندی شدتپهنهو  بررسي

 مدیریت نحوه فرسایش و خاک، گیاهي، پوشش شامل اقلیم، زایيبیابان در موثر معیارهای ،منظوربدین. استباقوس سبزوار 

 از استفاده با معیارها از یک هر به مربوط هایاطلاعاتي شاخص هایلایهمحاسبه شدند.  هاشاخص هندسي میانگین انتخاب و

 هایشاخص هندسي میانگین از و شده دهيامتیاز مدالوس روش اساس بر اطلاعات . اینشدتهیه  جغرافیایي لاعاتاط سامانه

 منطقه زایيبیابان فعلي وضعیت نقشه معیارها، هندسي میانگین از و تهیه هر معیار وضعیت نهایي نقشه ها،معیار از یک هر

و  بودند موثرمنطقه  زایيبیابان در سایر عوامل از بیشتر و فرسایش اقلیم ،گیاهي پوشش معیارهای ،نتایج نشان داد .تهیه شد

 بیشترین 2 و 4 کاری هایواحد و داشته مطابقت با فقر پوشش گیاهي و خشکي اقلیم ،حساسیت زیاد و بحراني تیپ

از منطقه  درصد 24 که ادنتایج نشان د ،همچنین .اندداده اختصاص خود به را زیاد شدت با زایيبیابان هایتیپ مساحت

 22کم،  در پهنه حساسیت درصد 41در پهنه حساسیت زیاد و بحراني،  درصد 22حساسیت زیاد،  پهنه در ،مورد مطالعه

نتایج  درصد از 6/55دارد.  قرار در پهنه حساسیت ناچیز به فرسایششش درصد در پهنه حساسیت کم و بحراني و  درصد

 شدت مکاني توزیع به نقشه توجه با آمد. دستبه دارمعنيبندی خوشههای روش لهوسیبه مدل مدالوس اصلاح شده

 از بیش تخریب از و کرد استفاده زایيبیاباندر مقابله با  کمکي ابزاری عنوانبه توانمذکور مي مدل از مستخرج زایيبیابان

 آورد.  به عمل جلوگیری آینده در منطقه حد
 

 خشکمناطق خشک و نیمه، جغرافیایي اطلاعات سامانه ،فرسایش خاک، گیاهي، ششپو اقلیم،: یدیکل هایهواژ
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 از یکي اخیر، هایسال طول در ایران کشور(. 2424

 سال 54 در که کرده تجربه را هاخشکسالي بیشترین

 ایران کشور درصد 24 حدود. است بوده سابقه کم اخیر

 یک و است شده واقع خشکنیمه و خشک مناطق در

 و Farajzadeh) است زایيبیابان مستعد آن سوم

 که دهندمي نشان مطالعات بعضي(. 2441 ،همکاران

 بادی، فرسایش هوا، و آب آب، منابع و خاک شدن شور

 از گیاهي پوشش تخریب و زمین نامناسب مدیریت

 ایران خشک هایاکوسیستم در زایيبیابان مهم عوامل

 (. 2424 همکاران، و Yaghobi) است

 متغیرهای نظیر طبیعي عوامل اثر بر زایيبیابان

 بر آن تاثیر است و داده رخ انساني هایفعالیت و اقلیمي

 ،است پیچیده و زیاد بسیار اکولوژیکي یندهایافر روی

 مانند) گیاهي هایویژگي روی بر منفي تاثیر نظیر

 ،(گیاهي پوشش تحت اراضي مساحت و تراکم بیومس،

 در تغییر خاک، باروری و زیستي تنوع نقصان و کاهش

 هایمقیاس در خشک نواحي اندازیچشم الگوهای

 همکاران، و Khodaei Gheshlagh) جغرافیایي مختلف

 اراضي تخریب نمودهای از که زایيبیابان هپدید(. 2424

 دخالت اثر در که است طبیعي خطرات جمله از ،است

 بـه آن، از رویـهبي و غلط استفاده و طبیعـت در بشر

 همکاران، و Ownegh) است شگسـتر بـه رو سـرعت

 محققان سوی از زایيبیابان پدیده وقوع بررسي(. 2424

 گرفته قرار مطالعه مورد جهان مختلف نواحي در مختلف،

 . است

Farajzadeh مدل ارزیابي به (2441) همکاران و 

 سگزی دشت در زایيبیابان خطر نقشه تهیه در مدالوس

 اقلیم عامل که ندرسید نتیجه این به و پرداخته اصفهان

 همکاران و Shariyary .دارد زایيبیابان در مهمي نقش

 نیاتک منطقه در را ســرزمین تخریب ارزیابي( 2444)

 مدالوس مدل با و بادی فرسایش بر تاکید با سیســتان

 حد از فراتر تخریب کــه داد نشــان نتایج. کردند برآورد

 هبود شــدید و زیاد متوسط، هایطبقه شــامل و معیار

 ،3/54 ترتیببه زیاد خیلي و زیاد متوسط، طبقه .است

 شامل را منطقه کل مســاحت از درصد 5/4 و 2/34

 منظوربه( 2444) همکاران و Honardoust. شودمي

 شمالي بخش در زایيبیابان خسارت و شدت ارزیابي

 استفاده شده اصلاح مدالوس مدل از گرگان، دشت

 درصد 14/2 و 21/11 ،12/52 که داد نشان نتایج. کردند

 زایيبیابان تاثیر تحت کمي و متوسط حد در منطقه از

 عوامل مهمترین شدن ماندابي و خاک شاخص و است

 شمار به مطالعه مورد منطقه در زایيبیابان روند بر موثر

 کمي ارزیابي به (2441)همکاران  و Abbasi. است رفته

 سامانه و مدالوس مدل از استفاده با زایيبیابان وضعیت

 هرمزگان استان در شمیل دشت در جغرافیایي اطلاعات

 در را تاثیر بیشترین اقلیم معیار که رسیدند نتیجه این به

 .است داشته مطالعه مورد منطقه در زایيبیابان

Zehtabian زایيبیابان يبررس به( 2445) همکاران و 

 46/1 .تندپرداخ مدالوس مدل با رودحبله هضحــو در

 تخریب کم شدت با زایيبیابان طبقه در منطقه از درصد

 در هاشــاخص بین یدارمعني اختلاف و بود خاک منابع

 درصد در دارمعني اختلاف تنها. نبود 45/4 سطح

. بود 44/4 تراز در و سطحي خاک ســنگریزه

Kazeminia شــدت بررسي در( 2441) همکاران و 

 اهواز غرب هایزمین در الوسمد مدل با زایيبیابان

 34 کم، طبقه در منطقه از درصد 44 که دادند نشــان

 و زیــاد طبقه در درصد 25 متوســط، طبقه در درصد

 با اقلیم معیار. است هبود زیاد خیلي طبقه در درصد 24

 زایيبیابان در را تاثیــر بیشترین 6/2 شــاخص مقدار

 و شدید ایباده وزش آن علت. است داشته منطقه

 دانسته غباری و گرد و طوفاني روزهای تعداد افزایش

 .شد

Yaghmaeian Mahabadi به (2441) همکاران و 

 از استفاده با اراضي تخریب خطر ارزیابي و بندیپهنه

 اردبیل استان سیاهپوش حوضه در مدالوس مدل

 اقلیم معیارهای که یافتند دست نتایج این به و پرداخته

 .است داشته زایيبیابان در را تاثیر ترینبیش مدیریت و

 کسب با گیاهي پوشش و خاک معیارهای مقابل، در

 در را تاثیر کمترین( 312/4 و 314/4) وزن کمترین

 و Arab Ameri .اندداشته مطالعاتي منطقه در زایيبیابان

 خطر کمي ارزیابي برای پژوهشي در( 2444) همکاران

 این به شده اصلاح مدالوس دلم از استفاده با زایيبیابان



 146/  . . .  با استفاده از مدل مدالوس اصلاح شده یيزاابانیخطر ب یبندپهنه

 متوسط با فرسایش و اقلیم معیارهای که یدندرس نتیجه

 زایيبیابان در را تاثیر بیشترین 161/4 و 641/4 وزني

 به توانمي گرفته صورت هایپژوهش دیگر از. اندداشته

 ،(2424) همکاران و Turan (2424)، Jokar تحقیقات

Bo ali (2424) همکاران و، Bedoui (2424)، Abd El 

Hameed و (2424) همکاران و Morianou همکاران و 

 . کرد اشاره( 2424)

 از زایيبیابانشدت  يبررس برای ،حاضر پژوهش در

 سلسله بندیو روش خوشه شده اصلاح مدالوس مدل

 هایروش از مدالوس مدل. است شده استفاده مراتبي

 تربیش در که است عامله چند زایيبیابان ارزیابي

 شده اجرا خاورمیانه و مدیترانه دریای حاشیه کشورهای

 دلیلبه ،بنابراین. است داشته دنبال به مثبتي  نتایج و

 استفاده منطقه، بیاباني شرایط با مدل این بودن سازگار

 و هانقشه تعیین در دور از سنجش و GIS قابلیت از

 و بحراني مناطق تعیین و هاآن تحلیل و تجزیه امکان

 استفادهمدل  ینا از زایيبیابان گسترش در ربحرانيغی

 توجه با شده اصلاح مدالوس مدل از پژوهش، این در. شد

 با آن سازگاری همچنین، و آن بالای ایيکاربه

 کمي ارزیابي برای اراضي تخریب در موثر هایشاخص

 پژوهش  از هدف. است شده استفاده زایيبیابان خطر

 نام مدل از استفاده با زایيبانبیا خطر بررسي نیز حاضر

 باد دشت در زایيبیابان به حساسیت نقشه تهیه و برده

 .است سبزوار قوس
 

 هاروش و مواد

 وسعت به سبزوار قوس باد منطقه: منطقه مورد مطالعه

 سبزوار شهرستان غربي بخشدر  مربع کیلومتر 454

ي یاین منطقه از نظر مختصات جغرافیاواقع شده است. 

 56˚ 54' 24"الي  56˚ 51' 34"های محدوده طولدر 

 36˚ 24' 34"الي  36˚ 46' 44"های شرقي و عرض

منطقه مورد مطالعه از شمال به  شمالي واقع شده است.

 يدشت یهادامنه، از شرق به گرکوه و زهیب یروستا

، از غرب شاهرود به سبزوار آسفالته راه و زیکم یروستا

 آب و قوس باد خرابه قلعهوب به و از جن داورزن شهربه 

 (.4)شکل منتهي شده است  يسیق ریم يحاج انبار

 مطالعات. است مترمیلي 6/451 منطقه متوسط بارش

 متوسط دمای که است این نشانگر منطقه حرارت درجه

 مطلق کمینه دمای و گرادسانتي 3/34 منطقه سالانه

 مطلق بیشینه دمای و گرادسانتي درجه -5/42 به منطقه

 در. است شده برآورد گرادسانتي درجه 5/12 منطقه

 محدوده در اقلیم نوع و آمبرژه شاخص ،4 جدول

 . استخشک سرد  که شده تعیین مطالعاتي
 

 
 مطالعه مورد منطقه موقعیت -1شکل          

 
 نمای آمبرژهاقلیم منطقه مورد مطالعه در اقلیم -1جدول 

 يبارندگ

 (متريلیم)

 مینهک میانگین

 سردترین یدما

 سال ماه

 (نیکلو درجه)

 بیشینه میانگین

 ترینگرم یدما

 سال ماه

 (نیکلو درجه)

 شاخص

 آمبرژه

 نوع

 اقلیم

6/451 4/214 6/342 4/42 
 خشک

 سرد

 

 در اروپا کمیسیون وسیلهبه شده اصلاح مدالوس مدل

 به مناطق محیطي حساسیت عنوان تحت 4444 سال

 بررسي دادن انجام هدف با مدل این .شد ارائه زایيبیابان

 خصوصیات رفتن بین )از اراضي تخریب در ایپایه های

 مدیترانه کشورهای( آبي فرسایش طریق از خاک فیزیکي

 .شد پیشنهاد اروپا کمیسیون وسیلهبه 4444 سال در ای

 حساسیت بندیپهنه منظوربه اصلي مدالوس روش در

 البق در شاخص 45 از زایيبیابان به مناطق محیطي

 و گیاهي پوشش خاک، اقلیم، کیفیت معیار چهار

 ،همکاران و Arab Ameri) شودمي استفاده مدیریت

2444 .) 
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 شرایط به توجه با هااریمع این که است ذکر قابل

 این از استفاده برای و اندشده تعریف منطقه يطیمح

 منطقه برای مناسب و کلیدی هایمعیار ،ستیبايم مدل

 يابیارز اریمع پنج روش، نیا در .شود تعریف نظر مورد

 ،میاقل تیفیک خاک، تیفیک از عبارتند کهاست  شده

 تیفیک و شیفرسا تیفیک ،ياهیگ پوشش تیفیک

 هر وزن. دارند یيهاشاخص هااریمع از کدام هر. تیریمد

 جداول اساس بر ها،شاخص به يدهوزن از بعد ار،یمع

 نیا بر. دیآيم دستبه يهندس نیانگیم از مربوط،

 خواهد 2 تا 4 نیب منطقه، مختلف یهاواحد وزن اساس،

 وزن نیبدتر 2 ارزش و نیبهتر 4 ارزش که یطوربه بود،

 و منابع بررسي از استفاده بااز اطلاعات  ي. بخشاست

 و يکارشناس نظرات ،نیمحقق ریسا مطالعات به استناد

 سبه شده وارداطلاعات محا و استخراج یيصحرا اتیعمل

 فیتعر یهاتمیالگور اساس بر واست  شده GIS طیمح

 نیانگیم یریکارگهب با و هاشاخص محاسبه یبرا شده

 و با هیته شاخص هر به مربوط یرستر یهاهیلا ،يهندس

 به و شده ضرب هم در هاهیلا ،سپس. ندشد قیهم تلف

 خطر یبندپهنه نقشه ،تینها در .است دهیرس توان

 برای اقدام نی. نخستشد هیته یيزاابانیب و شیفرسا

 .است یکار یواحدها نییتع ،یيزاابانیب تیوضع يابیارز

 يمطالعات منطقه از یواحد ای بخش یکار واحد از منظور

 نیهم به .دارد یژئومورفولوژ کسانی یهايژگیو که است

 ،یژئومورفولوژ یهارخساره و هاواحد اساس بر ل،یدل

 .شدند نییتع منطقه در یکار واحد

 مورد یهااریمع يبرخ يبررس یبرا ،پژوهش نیا در 

 یریکارگهب با یکار یهاواحد مدالوس، مدل يبررس

 نقشه هیته از بعد که شد نییتع هالندفرم و بیش نقشه

 يتوپوگراف نقشه از شده هیته يارتفاع يرقوم مدل

 یهارخساره ،GIS طیمح در منطقه 4:25444

 نظر مورد منطقه یکار یهاواحد عنوانبه یرفولوژژئومو

 (.2)شکل  گرفت قرار
 

 
 یکار یواحدها نقشه -2 شکل

 

 واحد چهار مطالعه مورد منطقه یبرا اساس، نیا بر 

 سر دشت(، 4 یکار واحد( يآبرفت دشت شامل یکار

(Pediment) يگیر دشت(، 2 یکار واحد، نی)پنه پل 

 نظر در( 1 یکار واحد( کوهستان( و 3 یکار واحد(

 (.2)جدول  است شده گرفته

 
 زایيبیابان خطر بندیپهنه برای مدالوس مدل در شده استفاده هایشاخص  -2 جدول 

 شاخص معیار

 سطحي ریزهسنگ و مترسانتي به خاک عمق درجه، به شیب زهکشي، خاک، بافت خاک کیفیت

 شیب جهت و سالیانه بارندگي گوسن،-بگنولد خشکي شاخص اقلیم کیفیت

 سوزیآتش خطر فرسایش، برابر در خاک حفاظت خشکسالي، به مقاومت پوشش، درصد گیاهي پوشش کیفیت

 اجرایي هایسیاست و اراضي کاربری شدت اراضي مدیریت کیفیت
 

 اساس بر هاشاخص از بعضي حاضر، پژوهش در

 عوامل بررسي برای. است شده اصلاح منطقه شرایط

 پنج از شده اصلاح مدالوس مدل از استفاده با زایيبیابان

 مواد شیب، خاک، عمق بافت، هایشاخص) خاک معیار

 ضریب و بارندگي( اقلیم ،)ریزهسنگ درصد و اولیه

 میزان و گیاهي پوشش درصد) گیاهي پوشش ،)خشکي

 و آبي فرسایش( فرسایش ،)فرسایش برابر در مقاومت
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 کاربری شدت و اجرایي یهاسیاست( مدیریت و) بادی

 (.3)جدول  است شده استفاده) اراضي

 اصلي چارچوب طبق هااریمع از کدام هر یهاشاخص

 نیانگیم اساس بر و ندشد دهيوزن مدالوس مدل

 و بیترک (4) رابطه مدل در شده برده کاربه هندسي

 یهاواحد از کدام هر در هااریمع محاسبه( پوشانيهم

(.1جدول ) است شده( یکار

(4)                               {
{(Layer-1).(Layer-2}1/n

(Layer-n)
}Index x 

 Layer نظر، مورد اریمع Index-x در آن، که
 اریمع هر یهاشاخص تعداد  nو اریمع هر یهاشاخص

 خاک افق از هایينمونه خاک معیار بررسي برای است.

 منطقه سطح در( مترسانتي 45-34)از عمق  سطحي

 هایویژگي. یافت انتقال آزمایشگاه به و شد برداشت

 تشکیل مادری مواد شیب، خاک، بافت شامل خاک

 هدایت آلي، مواد ،ریزهسنگ پوشش درصد خاک، دهنده

 .شدند مشخص خاک اسیدیته و الکتریکي

مدالوس شده اصلاح مدل در شده استفاده هاییارمع -3 جدول

مطالعه مورد منطقه در زایيبیابان خطر بندیپهنه یبرا

شاخص معیار

ریزهسنگ درصد اولیه، مواد شیب، عمق، خاک، بافت خاک

خشکي ضریب و بارندگي اقلیم

 پوشش

گیاهي

 برابر در مقاومت میزان و گیاهي پوشش درصد

فرسایش

اجرایي هایسیاست و اراضي کاربری شدت مدیریت

بادی فرسایش و آبي فرسایش فرسایش

 (Kosmas، 4444) شده اصلاح مدالوس مدل روش به زایيبیابان معیارهای دهيوزن و بندیطبقه -4 جدول

دامنهتوضیحطبقهمعیار

خاک

43/4  -2/4بالا تیفیک4

2/4 -5/4متوسط تیفیک2

1/4 -5/4نییپا تیفیک3

4مرطوبمهین4

میاقل
4 -1/4خشکمهین2

1/4 -2خشک3

ياهیگ پوشش

4بالا تیفیک2

4 -1/4متوسط تیفیک3

>1/4نییپا تیفیک4

شیفرسا
4 -1/4متوسط تیفیک2

1/4 -2نییپا تیفیک3

تیریمد

4 -3/4خوب4

3/4 -5/4متوسط2

5/4 -2/4فیضع3

 از گیـاهي پوشـش نقشـه معیـار نیـاز مورد اطلاعات

 اسـتخراج (NDVI) شـده نرمـال تفاضـل گیاهي شاخص

 هایسال ETM+ سنجنده لندست ماهواره تصویر از شده

 بـا گیـاهي پوشـش درصـد .شـداستفاده  2424-2444

 واحـد هر در( متری 100 ترانسکت) نوار چند از استفاده

پوشـش درصد میانگین ،سپس. شدند گیریاندازه کاری

 کاری واحد هر در کل پوشش درصد عنوانبه هاترانسکت

 پرکـاربردترین از یکـي NDVIشـاخص  .ندشـد محاسبه

 طریـق از کـه اسـت گیاهي پوشش ارزیابي برای هاروش

 روی بـر نزدیک قرمزِ مادون و قرمز هایباند گیرینسبت

 دهـدمـي دستبه را منطقه گیاهي پوشش میزان تصویر

(.2رابطه )

(2 )                                       NDVI=
band4- band3

band4+band3
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 (Kosmas، 4444) شده اصلاح مدالوس مدل روش به زایيبیابان معیارهای دهيوزن و بندیطبقه -4 جدول

 دامنه توضیح طبقه معیار

 خاک

 43/4  -2/4 بالا تیفیک 4

 2/4 -5/4 متوسط تیفیک 2

 1/4 -5/4 نییپا تیفیک 3

 4 مرطوبمهین 4

 میقلا
 4 -1/4 خشکمهین 2

 1/4 -2 خشک 3

 ياهیگ پوشش

 4 بالا تیفیک 2

 4 -1/4 متوسط تیفیک 3

 >1/4 نییپا تیفیک 4

 شیفرسا
 4 -1/4 متوسط تیفیک 2

 1/4 -2 نییپا تیفیک 3

 تیریمد

 4 -3/4 خوب 4

 3/4 -5/4 متوسط 2

 5/4 -2/4 فیضع 3

 

 میانگین از ماقلی کیفیت شاخص آوردن دستبه برای

 هایایستگاه ساله 34 زماني بازه در بارندگي هایداده

 .است شده استفاده نانیمز و سبزوار يهواشناس

آورده شده است.  5 ها در جدولستگاهیامشخصات 

 با همراه و محاسبه دومارتن روش با يخشک شاخص

 هیو لا ندشد يدهوزن و یبندطبقه يبارندگ اریمع

 . شد هیته GIS طیآن در مح یرستر

 

 های هواشناسي اطراف منطقه مورد مطالعهمشخصات ایستگاه -5ول جد

 (m) ارتفاع ایستگاه نوع ایستگاه نام ردیف
 حوضه از فاصله يیجغرافیا عرض يیطول جغرافیا

(km) درجه دقیقه درجه دقیقه 

 15 36 32 51 13 6/411 سینوپتیک سبزوار 4

 44 36 44 56 12 224 تبخیرسنجي مزینان 2

 

 يآب و یباد شیفرسا شاخص دو از يشیفرسا ندیافر

 يفیک روش قیطر از یباد شیفرسا. شوديم نییتع

 نییتع یبرا و( B.L.M) کایآمر ياراض تیریمد سازمان

 روش .است دهش گرفته کاربه اکیپس روش ،يآب شیفرسا

B.L.M شده ابداع آمریکا اراضي مدیریت دفتر وسیلهبه 

 عامل فرسایش، تیپ شامل مدل نیا یهااریمع. است

 عامل سطحي، لاشبرگ وجود عامل سطحي، فرسایش

 سطح در تخریب آثار عامل زمین، سطح سنگي پوشش

 رسوب آثار عامل ،یاریش شیفرسا وجود عامل زمین،

 ،Nojavan) است خندقي فرسایش وجود عامل ،یگذار

2442 .) 

 یلادیم 4462 سال در بار نیاول یبرا اکیپس روش

 يسربر یبرا کایآمر آب منابع و عمران شرکت وسیلهبه

 بدون یهاحوضه در رسوب براورد و شیفرسا تیوضع

کشور ارائه  نیا يغرب التیا خشکمهین مناطق در آمار

 ،يشناسخاک ،يسطح يشناسنیزم عامل نهشده است. 

 ،یکاربر پوشش، ب،یش ،يسطح رواناب هوا، و آب

 ،Ahmadi) شوديم محاسبه ندقخ و ياراض شیفرسا
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 بر را يانسان یهاتیفعال ریتاث تیریمد اریمع (.2442

 شاخص دو هیپا بر و کنديم يبررس یيزاابانیب

 منطقه در ياراض یکاربر شدت و یياجرا یهااستیس

 هاآن یریگکاربه يچگونگ هیپا بر ياراض .ردیگيم انجام

 زانیم اساس بر يتیریمد اتیعمل .شوديم یبندمیتقس

 نظر و يعیطب منابع یياجرا یهاطرح تیموفق درصد

 شده يدهوزن و يابیارز ،یکار یهاواحد در يکارشناس

 .است

 بندیخوشه برای 4463 سال در روش این :وارد روش

 بندیخوشه هایروش از یکي که است هشد ارائه هاداده

 صورتبه بردار هر ،روش این در. است مراتبي سلسله

 هر در ،سپس. شودمي گرفته نظر در ایجداگانه خوشه

 تکرار قدرآن کار این. شوندمي ادغام هم با شي دو گام

 این در. گیرد شکل یکتایي خوشه کار پایان در تا شودمي

 ادغام ممکن تایي دو هایترکیب همه گام هر در ،روش

 خطا مربعات مجموعه نامبه شاخصي و شودمي دیده

(sse) کمتری خطای که ترکیبي هر. شودمي بهمحاس 

 انجام ادغام آن پایه بر و شودمي برگزیده ،باشد داشته

 خطا کمترین مقدار بار هر که است روشن. پذیردمي

 همه تا شودمي تکرار قدرآن کار این. یابدمي افزایش

. آید وجودبه یکتایي خوشه و شوند ادغام هم با بردار

 یاد واریانس کمترین روش نام با روش این از گاهي

 (. Ward، 4463) شودمي

 بندیخوشه هایروش ترینیدکاربراز : K-means روش

 Macqueen یلهوسبه باریننخست ،روش ین. ااستهداده

 از و ثابت روش این در هاخوشه تعداد. شد ارائه( 4461)

 کردن کمینه اساس بر ،روش این. است شده تعیین پیش

 با معادل که گروهي درون اریانسو یا خطا مربعات

 شده نهاده بنا ،هاستخوشه بین واریانس کردن بیشینه

 آوردن دستبه الگوریتم این کلي هدف ،بنابراین. است

 يکل طوربه هاخوشه ثابت تعداد با که است هایيقسمت

 از اولیه خوشه kکند. با توجه به  ینهمربع خطاها را کم

 مرکز تریننزدیکانده به ميباق هایداده تخصیص طریق

 اساس بر هاخوشه در عضویت تغییر بارها آن از پس و

 طوربه خطا تابع که زماني تا گیردمي صورت خطا تابع

 یادیز ییراتتغ هاخوشه اعضای یا نکند تغییر یدارمعني

 هایيداده بندیخوشه یبرا ،روش یننداشته باشند. ا

خوشه  و دباش( ي)کم یصورت عددبه که شد طراحي

 داشته باشد.  یانگیننام مبه یمرکز

 kبه  يصورت تصادفبهابتدا بردار  ،روش یندر ا

 از بردار هر فاصله ،بعد گام در. شوديم یمخوشه تقس

 فاصله که صورتي در. شودمي محاسبه خود خوشه مرکز

 خوشه به و زیاد خود خوشه میانگین از نظر مد شي

 ترنزدیک ایخوشه به شي این ،باشد نزدیک دیگری

 تا شودمي تکرار قدرآن کار این. یابدمي اختصاص ،است

 dنکند. اگر  ییرتغ آن اعضای یا و شود کمینه خطا تابع

کننده  بیان c1,c2,…,ckباشد و  يش nبا  هامجموعه داده

k عناصر  یهکل یخوشه مختلف حاوd یندر ا ،باشد 

 مرکز زا شي هر فواصل مجموعه( EF) صورت تابع خطا

 تعریف( 3)رابطه  زیر شرح به که است خودش خوشه

 .شودمي

(3)                                    ∑ ∑ (x.µ(ci))d
xci

K
i=1 EF= 

 خوشه، میانگین مرکز دهندهنشان µه در آن، ک

(x.µ(ci)) خود که است ایخوشه مرکز از شي هر فاصله 

 پایه بر خود خوشه از شي ره فاصله. دارد قرار آن درون

 در که این دلیلبه. شودمي محاسبه اقلیدسي فاصله

 که دارد وجود خطایي تابع گرا، مرکز هایبندیخوشه

( الف :دارد شرح این به هایيمحدودیت و شود کمینه باید

 آن تواننمي و است شده تعیین پیش زا هاخوشه تعداد

 هاخوشه از یک هیچ اعضای تعداد( ب .کرد زیاد یا کم را

 .باشد صفر تواندنمي

 یهکل تفکیک K-means بندیخوشه در اساسي گام

 یصورت دلخواه، گام تکراربهخوشه  kبردارها به 

 تابع محاسبه خود، مرکز از شي هر فاصله)محاسبه 

فاصله  یشترینکه ب یعضو یيجابه)جا بهبود گام(، خطا

 کمترین که یاخوشه به دارد، خودش خوشه مرکز بارا 

 یاعضا یافتنن ییر)تغ دستور توقف ،(دارد آن با را فاصله

 (.6)جدول  (خطا تابع مقدار نیافتن کاهش یا هاخوشه
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 شده مطالعه هایداده دامنه و آماری خصوصیات -6 جدول

 یانهم يچولگ یارانحراف از مع ییراتتغ یبضر یانگینم یشینهب ینهکم معیار

 642/4 664/2 122/2 256/4 224/2 223/55 33/4 خاک تیفیک

 233/6 153/4 324/3 124/4 254/5 124/24 141/1 میاقل تیفیک

 522/4 511/4 252/1 645/4 324/6 633/54 24/55 ياهیگ پوشش تیفیک

 411/5 141/4 624/5 454/4 414/4 213/14 542/16 شیفرسا تیفیک

 464/4 425/4 564/1 611/4 423/12 544/14 244/64 تیریمد تیفیک

 

 عرض شاخص از بهینه خوشه تعداد تعیین برای

 و Rousseeuw) است شده استفاده (1)رابطه  سیلهوت

 (.4421:، نهمکارا

(1)                                        s(i)= 
b(i)-a(i)

max {a(i).b(i)}
 

 رد موجود عضو i فاصله متوسط رابطهa (i) در آن، که

 متوسط نهیکم b(i) خوشه، آن یاعضا گرید با خوشه کی

 خوشه یاعضا همه با خوشه کی در موجود عضو i فاصله

 هر s (i) محاسبه از پس. است –s(i)>4<4 همواره و بوده

 لهوتیس عرض متوسط ریمقاد خوشه هر در اعضا از کی

. دیآيم دستبه خوشه مشخص تعداد یبرا

 متوسط لهوتیس عرض شتریب دیتول به که اییبندخوشه

 .بود خواهد نهیبه یبندخوشه ،شود منجر

 نیانگیم محاسبه و ياطلاعات هایهیلا هیته از پس

 یيزاابانیب شدت نقشه (1) رابطه اساس بر هاآن يهندس

 يطیمح تیحساس نقشه ،تینها در .شد هیته منطقه
 1 جدول اساس بر يطبقات به ،یيزاابانیب به منطقه
 .شد لیتحل و یندبطبقه

 از بعد: زایيبیابان شدت بندیپهنه نهایي نقشه تهیه

 اقلیم، زمیني،زیر آب خاک، کیفیت هاینقشه تهیه

 گیریکاربه با منطقه مدیریت و فرسایش گیاهي، پوشش

 نهایي نقشه و ندشد ترکیب هم با هانقشه ،(5) رابطه

 واعان ،6 جدول. آمد دستبه منطقه زایيبیابان شدت

 هر مساحت و زایيبیابان به محیطي حساسیت هایتیپ

 . دهدمي نشان را یک

(5)    1/6ESA = (SQI × CQI × VQI × EQI × MQI )   
 

 هایدامنه و زایيبیابان به محیطي حساسیت انواع -7 جدول

 شدهتعیین

 دامنه علامت نوع

 <53/4 (C3) زیاد (Critical) بحراني

 53/4- 13/4 (C2) متوسط (Critical) بحراني

 13/4- 32/4 (C1) کم (Critical) بحراني

 32/4- 33/4 (F3) شدید (Fragile) شکننده

 33/4- 21/4 (F2) متوسط (Fragile) شکننده

 21/4- 23/4 (F1) کم (Fragile) شکننده

Potential P 23/4- 41/4 

Non affected N 41/4> 

 مناطق و آب استخرهای

 شهری
U 4 

 

 بحث و  ایجنت

 شکل) خاک عامل ثیرات بیشترین حاضر پژوهش در

 شیب علتبه 4 کاری واحد در منطقه زایيبیابان در (5

 در آن ثیرات کمترین و فرسایش به حساس مواد و کم

 تکامل عمیق هایخاک وجود عدم علتبه 4 کاری واحد

 با خشک و گرم مطالعاتي منطقه اقلیم. است یافته

 است باران کم و سرد هایزمستان و گرم هایتابستان

 واحد در سالیانه بارندگي میزان کهیطوربه(. 6 شکل)

 ارزیابي نتایج .رسدمي مترمیلي 180 از کمتر به 2 کاری

 کاری واحدهای در (3 شکل) گیاهي پوشش معیار

 گیاهي پوشش عامل تاثیر بیشترین که داد نشان منطقه

 وجود علت به 2 اریک واحد در منطقه زایيبیابان در

 با گیاهي پوشش دارای زیاد قلیائیت با شور هایخاک
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 1 یرکا واحد در آن کمترین و است اندک بسیار تراکم

 قیعم افتهی تکامل یهاخاک وجود عدم علت به که است

 و Naserzadeh نتایج با که است بایر زیخحاصل و

  .دارد مطابقت (2444) همکاران
 

 
 NDVI نقشه -3شکل 

 

 
 تیریمد نقشه -4 شکل

 

 
 خاک معیار نقشه -5 شکل

 
 اقلیم معیار نقشه -6 شکل

 

 هایواحد در (7 شکل) فرسایش معیار ارزیابي نتایج

 علت به 3 کاری واحد در که دهدمي نشان منطقه کاری

 بودن برهنه ،همچنین و خشک هوایي و آب شرایط

 فرسایش به منطقه هایخاک شدید حساسیت و منطقه

 مدیریت معیار از حاصل نتایج طبق بر. دارد وجود

 در منطقه زایيبیابان در( انساني) عامل تاثیر بیشترین

 (2424) همکاران و Nafar نتایج با و است 4 کاری واحد

 اغلب جمعیت، تراکم دلیلبه واحد، این در .دارد مطابقت

 و کشاورزی وسیع کشت تحت کشاورزی مستعد اراضي

 آب منابع از حد از بیش برداریبهره که بوده باغات

 عامل یرتاث کمترین .است داشته پي در را زیرزمیني

 که است 1 کاری واحد در منطقه زایيبیابان در مدیریت

 تراکم کمترین دارای اقلیمي نامساعد شرایط علت به

  .است جمعیت

 

 
 فرسایش معیار نقشه -7 شکل

 



 543/  . . . شده اصلاح مدالوس مدل از استفاده با زایيبیابان خطر بندیپهنه

 هایلیتفعا با مرتبط اراضي کاربری واحد این در

 گیاهي پوشش و اقلیم معیار .است بوده محدود انساني

 و ایجاد در را تاثیر بیشترین و بوده امتیاز بالاترین دارای

 منطقه در هامعیار بقیه به نسبت بیابان گسترش

 شرایط و توپوگرافي آن دلایل عمده از که است مطالعاتي

 از انسان غیراصولي برداشت همچنین، و هوایي و آب

 و Lahlaoi نتایج با و باشدمي منطقه این در زمین

 1 جدول به توجه با .دارد مطابقت( 2441) همکاران

 زایيبیابان طبقه در حساسیت نظر از مطالعه مورد منطقه

 تاثیر از حاصل نتایج(. 8 شکل) دارد قرار زیاد P با

 در کاری واحدهای در هامعیار از یک هر هایشاخص

 .است شده داده نشان 2 جدول

 ،1 یکار واحد در ،2 جدول از حاصل جینتا اساس بر

 را ریتاث نیشتریب( 42/4) وزن نیشتریب با میاقل شاخص

 درصد ،2 یکار واحد در .است داشته يیزاابانیب در

 هاشاخص گرید به نسبت( 24/4) ياهیگ پوشش

 شاخص. است داشته يیزاابانیب در را ریتاث نیشتریب

 ازیامت نیبالاتر با زین 3 یکار احدو در يخشک درصد

 با یباد شیفرسا 1 یکار واحد در و نیشتریب( 12/4)

 منظوربه. است داشته را ریتاث نیشتریب 62/4 ازیامت

 در ارهایمع یهاشاخص از کی هر ریتاث محاسبه

 نیا ریمقاد نیانگیم مطالعه، منطقه کل يیزاابانیب

 جدول) تاس شده محاسبه یکار واحد 1 در هاشاخص

4.) 

 

 
 زایيیابانشدت ب معیار نقشه -8 شکل

 

 کاری هایواحد در مربوطه هایشاخص و هامعیار وزني متوسط محاسبه -8 جدول

 وزني متوسط شاخص وزني متوسط معیار کاری واحد

4 کاری واحد  

(آبرفتي دشت)  

442/4 خاک  

16/4 خاک بافت  

56/4 خاک عمق  

22/4 شیب  

یهاول مواد  65/4  

ریزهسنگ درصد  12/4  

522/4 اقلیم  
42/4 بارندگي  

66/4 خشکي درصد  

124/4 گیاهي پوشش  
43/4 فرسایش برابر در مقاومت میزان  

14/4 اراضي کاربری شدت  

12/4 مدیریت هایسیاست  33/4 اجرایي   

225/4 فرسایش  
64/4 آبي فرسایش  

52/4 بادی فرسایش  

 2 کاری واحد

(سر دشت)  

462/4 خاک  

21/4 خاک بافت  

32/4 خاک عمق  

11/4 شیب  

54/4 اولیه مواد  

123/4 اقلیم  
14/4 بارندگي  

64/4 خشکي درصد  

124/4 گیاهي پوشش 24/4 گیاهي پوشش درصد   
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 وزني متوسط شاخص وزني متوسط معیار کاری واحد

16/4 فرسایش برابر در مقاومت میزان  

55/4 اراضي کاربری شدت  

54/4 مدیریت یهاسیاست  23/4 اجرایي   

62/4 فرسایش  
33/4 آبي فرسایش  

14/4 بادی فرسایش  

 3 کاری واحد

  (ریگي دشت)

423/4 خاک  

54/4 خاک بافت  

22/4 خاک عمق  

35/4 شیب  

14/4 اولیه مواد  

ریزهسنگ درصد  22/4  

342/4 اقلیم  
14/4 بارندگي  

12/4 خشکي درصد  

214/4 گیاهي پوشش  
61/4 گیاهي پوشش درصد  

فرسایش برابر در مقاومت میزان  12/4  

444/4 مدیریت  

34/4 اراضي کاربری شدت  

هایسیاست 31/4 اجرایي   

425/4 فرسایش  
14/4 آبي فرسایش  

54/4 بادی فرسایش  

 1 کاری واحد

  (کوهستان)

55/4 خاک  

 4 خاک بافت

 4 خاک عمق

3/4 شیب  

24/4 اولیه مواد  

ریزهسنگ درصد  42/4  

22/4 اقلیم  
41/4 بارندگي  

43/4 خشکي درصد  

33/4 گیاهي پوشش  

42/4 گیاهي پوشش درصد  

43/4 فرسایش برابر در مقاومت میزان  

44/4 اراضي کاربری شدت  

54/4 مدیریت هایسیاست  44/4 اجرایي   

62/4 فرسایش  
46/4 آبي فرسایش  

41/4 بادی فرسایش  

 

 ،1 یکار واحد در ،2 جدول از حاصل جینتا اساس بر

 را ریتاث نیشتریب( 42/4) وزن نیشتریب با میاقل شاخص

 درصد ،2 یکار واحد در .است داشته يیزاابانیب در

 هاشاخص گرید به نسبت( 24/4) ياهیگ پوشش

 شاخص. است داشته يیزاابانیب در را ریتاث نیشتریب

 ازیامت نیبالاتر با زین 3 یکار احدو در يخشک درصد

 با یباد شیفرسا 1 یکار واحد در و نیشتریب( 12/4)

 منظوربه. است داشته را ریتاث نیشتریب 62/4 ازیامت

 در ارهایمع یهاشاخص از کی هر ریتاث محاسبه

 نیا ریمقاد نیانگیم مطالعه، منطقه کل يیزاابانیب

 جدول) تاس هشد محاسبه یکار واحد 1 در هاشاخص

4.) 

 به مربوط هایشاخص بین در ،4 جدول طبق بر

 و 255/4 وزني متوسط با ترتیببه گیاهي پوشش و اقلیم



 545/  . . . شده اصلاح مدالوس مدل از استفاده با زایيبیابان خطر بندیپهنه

 مدیریت شاخص مقابل در و تاثیر بیشترین 421/4

 داشته مطالعاتي منطقه در زایيبیابان در را تاثیر کمترین

 وزني دامنه با مطالعاتي منطقه در خاک معیار. است

 گرفته قرار بالا و پایین کیفیت گروه دو در 41/4 تا 62/4

 به مربوط هایشاخص و خاک کیفیت نقشه انطباق. است

 با مناطق در خاک کیفیت ترینپایین که داد نشان آن

 درصد فرسایش، به حساس مادری مواد کم، شیب

 بین در .است زیاد خاک عمق و پایین ریزهسنگ

 متوسط با دگيبارن شاخص اقلیم، به مربوط هایشاخص

 و است داشته زایيبیابان در را تاثیر بیشترین 2 وزني

 ایجاد ،نتیجه در و بارندگي کمبود که گفت توانمي

 منطقه بیشتر پذیریحساسیت باعث خشکي وضعیت

 معیار نقشه اساس بر .است شده فرسایش به نسبت

 وزن بیشترین دارای 42/4 با 4 کاری واحد اقلیم، کیفیت

 . است خشک اقلیم دارای نطقهم کل و است

 پوشش درصد گیاهي، پوشش هایشاخص میان در

 در را تاثیر بیشترین 42/4 وزني متوسط با گیاهي

 زایيبیابان لحاظ از شاخص این. است داشته زایيبیابان

 در تا است شده باعث گیاهي پوشش پایین تراکم دلیلبه

 در .دهد نشان خود از بیشتری حساسیت فرسایش مقابل

 اجرایي هایسیاست شاخص مدیریت، معیار هایشاخص

 زایيبیابان در را تاثیر بیشترین 12/4 وزني متوسط با

 داد نشان مطالعاتي منطقه مدیریت نقشه .است داشته

 قرار مناسبينا مدیریتي وضعیت در مطالعاتي منطقه که

 با بادی فرسایش شاخص فرسایش، معیار اساس بر. دارد

 زایيبیابان در را تاثیر بیشترین 44/4 وزني متوسط

 فرسایش، معیار اساس بر. است داشته مطالعاتي منطقه

 قرار پایین و بالا کیفیت سطح دو در مطالعاتي منطقه

 Shoba پژوهش نتایج با آمده دستبه نتایج .است گرفته

 .دارد مطابقتBedoui  (2424 ) و( 2446) همکاران و
 

 منطقه کل در مربوطه هایشاخص و هامعیار نيوز متوسط محاسبه -9 جدول

 وزني متوسط شاخص وزني متوسط معیار کاری واحد

 مطالعاتي منطقه کل

 426/4 خاک

 42/4 خاک بافت

 26/4 خاک عمق

 14/4 شیب

 62/4 اولیه مواد

 23/4 ریزهسنگ درصد

 314/4 اقلیم
 225/4 بارندگي

 412/4 خشکي درصد

 221/4 گیاهي پوشش

 421/4 گیاهي پوشش درصد

 برابر در مقاومت میزان

 فرسایش
442/4 

 444/4 اراضي کاربری شدت

 12/4 اجرایي هایسیاست 25/4 مدیریت

 415/4 فرسایش
 21/4 آبي فرسایش

 44/4 بادی فرسایش

 

 پژوهش در: شده اصلاح مدالوس مدل سنجيصحت

 انجام هایيشاخص اساس بر پارامترها بندیخوشه ،حاضر

 استفاده مدل در زایيبیابان ارزیابي برای که است شده

 روش بندیخوشه به مربوط دندوگرام 4 شکل. است شده

 توانمي دندوگرام اساس بر. دهدمي نشان را وارد

 یک هر که دارد وجود مجزا کاملا خوشه دو ،کرد مشاهده

 روش به یبندخوشه در. شودمي تقسیم هایيخوشه به

K-means با تعداد  و شودمي تعیین قبلاز  هاخوشه

 مشابه بندیدستهخوشه برابر با دندوگرام روش وارد 

 کرده عمل وارد روش مانند روش این .است تهگرف صورت

 قرار یکساني یپارامترها ،برابر خوشه تعداد در دو هر و

 زا بهینه خوشه تعداد و هاآستانه خوشه یینتع یبرا .دارد
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 در صشاخ این نتایج و شد استفاده سیلهوت شاخص

 شده است.  یانب 44 جدول

 

 
 وارد وسیلهبه بندیخوشه به مربوط دندوگرام -9 شکل

 

 شهخو سهبا  بندیخوشه یکنقشه شمات 44در شکل 

نقشه  با را یدرصد 6/55 تطابقي نقشه این و است آمده

 چنین ،نتیجه در. دهدمينشان  زایيبیابان بندیپهنه

شامل   بندیخوشهدر  یرهامتغ یرکه تاث شودمي استنباط

 .است گیاهي پوشش و فرسایش ،اقلیم
 

 خوشه تعداد در سیلهوت عرض شاخص متوسط مقادیر -11 لوجد

 متفاوت

 5 1 3 2 خوشه تعداد

 شاخص متوسط

 سیلهوت
1443/4 4424/4 2514/4 6242/4 

 

 
  بندیخوشه شماتیک نقشه -11 شکل

 

 گیریجهنتی

 فعلي وضعیت ارزیابي منظوربه ،پژوهش این در

 اصلاح مدالوس مدل از سبزوار بادقوس دشت زایيبیابان

 هشد استفاده مراتبي سلسله بندیخوشه روش و شده

 است آن دهندهنشان ارزیابي این از حاصل نتایج .است

 داشته افزایشي روند بحراني و زیاد شدت با زایيبیابان که

 در غالب معیار فرسایش و اقلیم گیاهي، پوشش معیار و

 که آنجا از. شودمي محسوب منطقه این زایيبیابان

 مختلف هایکاربری در زایيبیابان مدیریتي عوامل

 با باید نیز استفاده مورد هایشاخص نیستند، یکسان

 از اطمینان برای .شوند انتخاب کاربری نوع به توجه

 K-means و وارد بندیخوشه روش از مدل صحت

 است.  هاستفاده شد

 عرض شاخص از استفاده با بهینه خوشه تعداد

 به مطالعه مورد منطقه آن اساس بر و تعیین سیلهوت

 6/55 تطابق بندیخوشه یجشد. نتا سیمتق خوشه سه

 یدیمدل مدالوس اصلاح شده دارد و تائ یجدرصد را با نتا

از با استفاده  ،ینمدل است. همچن ینبر صحت ا

 در بندیخوشهدر  یرتاث یشترینب یدوسياقل هاییسماتر

 گیاهي پوشش و فرسایش آن از بعد و اقلیم اول مرتبه

 هایشاخص و معیارها از کافي نسبتا تعداد وجود. است

 وردآبر تا است شده موجب منطقه شرایط با منطبق

 با .گیرد صورت زایيبیابان وضعیت و شدت از دقیقي

 کاربه معیارهای کمي ارزیابي و لوسمدا مدل به توجه

 متوسط روی بر گرفته انجام هایبررسي و شده گرفته

 اقلیم معیار ،گرفت نتیجه توانمي معیارها، این وزني

 ،نتیجه در و پذیریفرسایش مهم عامل عنوانبه

  .است داشته نقش منطقه زایيبیابان

 و Yaghmaeian Mahabadi تحقیقات با جنتای این

 بیانگر پژوهش نتایج و دارد مطابقت (2441) انهمکار

 اقلیم کیفیت و مدیریت کیفیت معیار دو که است آن

 را تاثیر بیشترین 62/4 و 44/4 وزني متوسط با ترتیببه

 با خاک کیفیت معیار .اندداشته منطقه زایيبیابان

 کیفیت معیار و متوسط طبقه در ،34/4 وزني متوسط

 کیفیت با طبقه در ،14/4 زنيو متوسط با گیاهي پوشش

 پوشش کیفیت معیار، ترینمناسب رو،این از دارد. قرار بالا



 541/  . . . شده اصلاح مدالوس مدل از استفاده با زایيبیابان خطر بندیپهنه

 مورد منطقه برای زایيبیابان شاخص میزان .است گیاهي

 شده اصلاح مدالوس و استاندارد مدالوس مدل در بررسي

 هآمد دستبه 43/4 تا 31/4 و 16/4 تا 32/4 ترتیببه

 طبقه در مطالعاتي همنطق کل روش دو هر در است.

 نشان پژوهش نتایج .است تهگرف قرار زایيبیابان بحراني

 رخداد در مهمي نقش زمین سطح پوشش ،دهدمي

 این از بخشي. دارد مطالعاتي عرصه در زایيبیابان پدیده

 قلیما. باشدمي منطقه اقلیمي وضعیت از ثرمتا موضوع

 شرایط بالا نسبتا تعرق و تبخیر و کم بارندگي خشک،

 بر مزید موضوع این. است کرده حاکم را سختي

 زمینه و است اخیر یهاسال شدید بسیار هایخشکسالي

 منطقه در گیاهي پوشش کیفي و کمي افت برای را

 . است کرده فراهم

 دیگر از نیز کشاورزی هایزمین رهاسازی و آیش

 آن تبع به و فرسایش پدیده رخداد در موثر عوامل

 توانمي مجموع در .باشدمي منطقه در زایيبیابان تشدید

 مهمي سهم منطقه این در طبیعي عوامل اگرچه ،گفت

 و انساني پارامترهای اند،داشته اراضي شدن بیاباني در

 زایيبیابان و اراضي تخریب مستقیم طوربه نیز مدیریتي

 Sepehr (2445) هاییافته با و است داشته دنبال به را

 جنوب مناطق در زایيبیابان علل بررسي خصوص در

 از درصد دو نتایج، اساس بر. دارد مطابقت فارس استان

 درصد 35 متوسط، زایيبیابان طبقه در منطقه مساحت

 طبقه در نیز درصد 63 و شدید زایيبیابان طبقه در

  دارد. قرار شدید بسیار زایيبیابان

 مهمي عوامل از سیاست و مدیریت و اقلیم معیار

 جنوب منطقه در زایيبیابان فرایند موجب که دهستن

 Chaman pira مطالعات با ،همچنین .اندشده فارس

 کوه آبخیز حوزه زایيبیابان وضعیت بررسي در( 2446)

آمده حدود  دستبهبر اساس نتایج  و ددار تطابق دشت

زایي کم، حدود بیاباندارای شدت ه ضحودرصد  2/35

درصد  32/1و حدود  زایي متوسطبیاباندرصد  32

زایي بیابانعوامل موثر در  مهمترینزایي زیاد است. بیابان

محدوده مطالعاتي تخریب منابع آب ناشي از پمپاژ و افت 

سفره و در درجه بعد تخریب منابع گیاهي بر اثر تبدیل 

رویه دام بياراضي مرتعي و جنگلي به شهری یا چرای 

 در درصد 24 ،مطالعاتي منطقه مساحت کل از .است

 و زیاد حساسیت پهنه در درصد 22 زیاد، حساسیت پهنه

 در درصد 22 کم، حساسیت پهنه دردرصد  41 بحراني،

 پهنه در شش درصد و بحراني و کم حساسیت پهنه

 از درصد 24 .دارد قرار فرسایش به ناچیز حساسیت

 که دارد قرار زایيبیابان شدید طبقه در منطقه سطح

 دست اراضي و زراعي و باغي اراضي یهارخساره شامل

 شور آب با آبیاری علت به هارخساره این در. است کاشت

 بیاباني روند توجه عدم صورت در مناسب، زهکشي عدم و

 بر منطقه اقلیمي وضعیت .گرفت خواهد پیش در را شدن

 و خشک ،آمبرژه نمای اقلیم خشکي ضریب اساس

 عدم خاک، بودن سست به توجه با که است سرد خشک

 بسیار وضعیت رسوبات حرکت نهایتا و گیاهي پوشش

 بادی فرسایش ایجاد ساززمینه و کرده ایجاد را بحراني

 . دارند بیشتری توجه به نیاز و است

 که داد نشان منطقه در خاک ارزیابي از حاصل نتایج

 کیفیت داری منطقه شمالي و شرقي جنوب هایقسمت

 بافت بودن سبک علت به. است بوده نامناسبي خاک

 جایي آن از ،همچنین و منطقه از قسمت این در خاک

 در خاک کیفیت بر گذارتاثیر شاخص مهمترین که

 اراضي این اصلاح برای ،است آلي مواد کمبود منطقه،

 به اقدام یا شود اضافه خاک به رس و آلي مواد بایستمي

 خاک، اقلیمي، نامناسب شرایط علت به. کرد کاریدرخت

 منطقه گیاهي پوشش گذشته، در مفرط چرای و آب

 بعضا و فقیر آن مراتع وضعیت و یافته تخریب بسیار

 . است فقیر بسیار

 انتخاب با. است منفي منطقه مراتع تمام در گرایش

 آب آوردن فراهم و منطقه شرایط با سازگار هایگونه

 مراتع در بذرپاشي و کارینهال هایپروژه انجام برای

 منفي گرایش کردن معکوس و وضعیت بهبود به نتوامي

 روش و کشت الگوی کهاین به توجه با. بود امیدوار آن

 منطقه مراتع و بوده نامناسب کشاورزی اراضي در آبیاری

 برای و گشته تخریب مفرط چرای علت به گذشته در که

 معادني و نگرفته صورت مناسبي ریزیبرنامه آن احیای

 برنامه گونههیچ رویهبي هایداریبربهره قبال در که

 عوامل این همه اند،نداده قرار خود کار دستور در احیایي
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 پایین طبقه دو در گیاهي پوشش معیار که شودمي باعث

 روند این از جلوگیری برای. گیرد قرار پایین بسیار و

 مدیریت و مناسب ریزیبرنامه با تنها منطقه در تخریبي

 بررسي .کرد جلوگیری روند این از توانمي صحیح

 دهندهنشان زایيبیابان در موثر هایشاخص و معیارها

 انساني عوامل از بیشتر طبیعي عوامل که است این

 که چند هر دهند،مي قرار تاثیر تحت را زایيبیابان

 وزني متوسط از کمتر خاک کیفیت معیار وزني متوسط

 یتکیف معیار ولي ،است گیاهي پوشش کیفیت معیار

 گیاهي، پوشش کیفیت معیار و متوسط طبقه در خاک

 . دارد قرار بالا کیفیت با طبقه در

. است گیاهي پوشش کیفیت معیار، بهترین رو،این از

 زراعي، اراضي شامل منطقه سطح که این به توجه با

 هایمدیریت اثر بر عمدتا و است دشتي و باغي

 گذشته، در مراتع و دام تعادل عدم مانند غیراصولي

 متمادی سالیان طول در دائم و رویهبي و زودرس چرای

 دستخوش نامساعد توپوگرافي شرایط ،همچنین و

 بعضي در منطقه گیاهي پوشش و گشته فراواني تغییرات

 نامرغوب هایپوشش به را خود جای و دیده آسیب نقاط

 تجزیه از حاصل اشکال و جداول به دقت کمي با .اندداده

 یابیممي در زایيبیابان هایشاخص و ارهامعی تحلیل و

 طبقه به ورود آستانه در کاری واحدهای از بعضي که

 را تخریب شدت افزایش خود این که اندگرفته قرار بالاتر

 شودمي پیشنهاد. آورد خواهد ارمغان به نزدیک آینده در

 شرایط و مختلف مناطق در مـذکور مدل کاربرد با تا

 ها،شاخص اثر گستره و اهمیت حسب بر متفاوت اقلیمي

 تا شود گرفته نظر در غالب هایشاخص برای ضریبي

 . دست آیدبه موجود وضعیت از تردقیق برآوردی

 تعیین در متداول هایروش بیشتر کهاین به عنایت با

 به نیاز و بوده گیروقت بسیار تخریب شدت ارزیابي

 هاییکتکن از استفاده دارد، زیادی صحرایي عملیات

 قدرت بـا ایماهواره تصاویر و دور از سنجش جدید

 اطلاعات سامانه بـا همراه بالا مکاني و طیفي تفکیک

 و سرعت افزایش موجب هاهزینه کاهش ضمن ،مکان

 منطقه زایيبیابان تخریب شدت نقشه برآورد در دقت

 برای مناطق این مدیریت سهولت سبب حتي و شده

. دشومي سرزمین آمایش منظوربه یيزدابیابان هایبرنامه

 تخریب و زایيبیابان پدیده از جلوگیری برای ،نهایت در

 هایطرح ،است لازم منطقه این اطراف کشاورزی اراضي

 . شود اجرا و مطالعه منطقه در زدایيبیابان اجرایي

 عملیات اجرای به توانمي اجرایي هایطرح جمله از

 بادی فرسایش به حساس و بحراني مناطق در بیولوژیکي

 منبع بردن بین از منظوربه برداشت مناطق اولویت با

 از جلوگیری و منطقه در موجود ایماسه هایتپه تغذیه

 آن، تولیدی قابلیت شدن کم و خاک فرسایش

 فقیر حالت از منطقه گیاهي پوشش وضعیت بازگرداندن

 اجرای با خوب تا متوسط کمینه شرایط به فقیر خیلي و

 مراتع در مدیریتي و احیاء و اصلاح هایبرنامه امتو

 از قبل منطقه در موجود سیلاب از بهینه استفاده منطقه،

 برای مکانیکي بیو هایبرنامه اجرای با شور کال به ورود

 دام وضعیت ساماندهي منطقه، مراتع احیاء و اصلاح

 منظوربه مدیریتي هایبرنامه اجرای با منطقه در موجود

 احیاء و منطقه مراتع بیشتر چه هر تخریب از یجلوگیر

  .کرد اشاره موجود گیاهي پوشش

 و بیاباني هایاکوسیستم مدیریت تفاسیر این با

 توسعه و عادی شرایط به عرصه این وضعیت برگرداندن

 نقاط شناسایي و مناطق این در مطالعات انجام بدون

 ،تاس لازم و بود نخواهد میسر مناطق این قوت و ضعف

 ژئومورفولوژی، گیاهي، پوشش اقلیمي، مطالعات ابتدا در

 دقت با هاعرصه این در اجتماعي-اقتصادی و توپوگرافي

 اطلاعات این تحلیل و تجزیه و بندیجمع با و شود انجام

 و اکولوژیکي شرایط با متناسب اجرایي هایبرنامه

 .داد پیشنهاد را منطقه اجتماعي-اقتصادی
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Abstract 
Desertification is a problem that is currently affecting many countries in the world, including Iran. This 

problem is seen not only in arid and semi-arid areas, but also parts of semi-humid areas. The purpose of this 

study is to investigate and zoning the intensity of desertification using the modified Medalus Model and 

hierarchical clustering method in the Baqous Plain of Sabzevar. For this purpose, effective criteria in 

desertification including climate, vegetation, soil, erosion, and selection management, and the geometric mean 

of the indicators were calculated. Data layers indicators related to each criterion were prepared using the GIS 

system. This information was scored based on the Medalus method and from the geometric mean of the 

indicators of each criterion, the final map of the status of each criterion was prepared and from the geometric 

mean of the criteria, the current map of the desertification of the region was prepared. Results showed that the 

criteria of vegetation, climate, and erosion were more effective than other factors in desertification of the 

region and high sensitivity and critical type was matched with the poverty of vegetation and the dryness of the 

climate, and work units 1 and 2 have the largest area of desertification types with high intensity. The results 

also showed that 21% of the study area is in the high sensitivity zone, 28% in the high and critical sensitivity 

zone, 17% in the low sensitivity zone, 28% in the low and critical sensitivity zone, and 6% in low sensitivity 

zone to erosion. 55.6% of the results of modified Modalus Model were obtained by significant clustering 

methods. According to the spatial distribution map of desertification intensity extracted from the model, it can 

be used as an auxiliary tool against desertification and prevent excessive destruction of the region in the 

future. 
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