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چکیده

پديده مخرب بيابانزايي يکي از بحرانهای جدی اکولوژيکي در اين عصر محسوب ميشود .بهمنظور بهبود کارايي پروژههای

بيابانزدايي و خنثيسازی تخريب منابع طبيعي ،ايجاد روش ارزيابي و پايش جامع و سامانمند که از انواع معيارها و شاخصها برای
حصول به نتايج واقعي بهره ميبرد ،ضروری به نظر ميرسد .راهکارها و راهبردهای ارزيابي شدت خطر بيابانزايي در ايران عموماً به
صورت بخشينگر و بر مبنای نظرات کارشناسي بوده و معموالً مدلهای ارزيابي بر مبنای مدلهای تصميمگيری چندمعياره چندان
موردتوجه نبوده است .در اين پژوهش با استفاده از رويکرد منطق فازی بهعنوان يکي از روشهای آزموده شده و کارآمد در ارزيابي
برخي معيارهای مهم در زمينه تخريب و بيابانزايي استفاده شده است .بدينمنظور پس از تهيه واحدهای کاری ،نمونههای ميداني در هر
واحدکاری برداشت شده و بعد با استفاده از روشهای زمينآمار و کريجينگ اقدام به تهيه نقشههای رستری پيوسته اوليه در محيط GIS

گرديد؛ در گام بعدی با استفاده از توابع خطي عضويت اليهها به اليههای فازی تبديل مشخص شد .در نهايت با استفاده از عملگرهای
فازی و اپراتور گاما نقشه نهايي شدت بيابانزايي در مقياس صفر تا يک ارائه گرديد .بهمنظور تسهيل و تفهيم بهتر نتايج ،نقشه نهايي در
 4کالس شدت کم تا شدت خيلي زياد طبقهبندی شد .نتايج حاصل نشان ميدهد تقريباً  41درصد از عرصه مورد مطالعه در شدت باالی
تخريب و  78درصد در شدت خيليزياد قرار دارد .خاطرنشان ميسازد طبقهبندی فوق در سناريوهای مختلف مديريتي ميتواند مورد
بازبيني دوباره قرار گيرد.
واژههای کلیدی :تخريب اکوسيستم ،منطق فازی ،تابع عضويت خطي ،مياندهي.

مقدمه
بيابانزايي واژهای است که اشاره به تخريب اراضي در
مناطق خشک ،نيمهخشک و خشک نيمهمرطوب دارد
( .)UNNCD, 1994اين پديده توسط سازمان ملل متحد
بهعنوان يک مشکل مهم جهاني در اجالس بيابانزايي ملل
متحد در سال  7388در نايروبي کنيا رسماً مورد شناسايي
قرار گرفته و امروز آثار زيانبار اين پديده برای بيش از يک
ميليارد نفر ساکن در  711کشور بهمنزله يک معضل بزرگ

اقتصادی ،اجتماعي و محيطي به اثبات رسيده است
( .)Silakhori, 2015برای ارزيابي بيابانزايي تحقيقات
مختلفي در داخل و خارج کشور انجامشده است که به ارائه
مدلهای مختلفي منجر شده است .در کشور ايران که %82
اراضي آن تحت اقليمهای خشک ،نيمهخشک و فراخشک
است و با توجه به رشد يک درصدی ميزان ساليانه بيابانزايي
و گسترش روزافزون آن ،يافتن روشهای ارزيابي اين پديده
و علل ايجاد آن در قالب مدلهای ارزيابي وضعيت فعلي و
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پيشبيني روند آن بيشازپيش احساس ميشود؛ بنابراين در
سالهای اخير مطالعات بسياری بدينمنظور انجامشدهاست
(.).Bakhshandehmehr et al., 2013
محققان داخلي در سال  7332روش  ICDرا بهمنظور
ارزيابي بيابانزايي در ايران ارائه کردند .در اين روش با تکيه
بر مطالعات پايه و چشماندازهای طبيعي ،روش پيشنهادی را
در مساحتي در حدود  71ميليون هکتار از اراضي جنوب
اصفهان تا سيرجان و بخشهايي از استان هرمزگان بررسي و
آزمايش کردند .بر اساس نتايج اين تحقيق منشأ  %52از
بيابانهای اين مناطق محيطي و  %82آن انساني است
( .)Zakerinejad et al., 2012در سال  5114طرح ملي تعيين
شاخصها و معيارهای بيابانزايي کشور بهمنظور نيل به
اهداف برنامه اقدام ملي و مقابله با بيابانزايي با تکيه بر شرايط
خاص اکولوژيکي ،اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگي کشور
توسط دفتر تثبيت شن و بيابانزدايي سازمان جنگلها ،مراتع
و آبخيزداری کشور نهايي شد .اين طرح با مشارکت استادان
و محققان برجسته کشور و با استفاده از منابع معتبر داخلي و
خارجي و بينالمللي تدوين شد ( .)Ahmadi, 2006بر اساس
اين طرح  3معيار و  96شاخص بيابانزايي در ايران همراه با
روششناسي ارزيابي کمي و کيفي آنها در قالب مدلي با عنوان
مدل ايراني ارزيابي قابليت بيابانزايي ) (IMDPAارائه شد.
در اين روش برای تلفيق دادههای همانند روش مدالوس ،از
ميانگين هندسي استفاده و در پايان وضعيت بالفعل بيابانزايي
و کالس شدت بيابانزايي در  4کالس تعيين شد.
برخي محققان نيز از مدلهای تصميمگيری در رتبهبندی و
ارائه راهبردهای بهينه در چارچوب مديريت مناطق بياباني
بهره بردهاند .بهعنوانمثال  Grauو همکاران ( )5171در
پژوهش خود بهمنظور رتبهبندی و انتخاب راهبردهای بهينه
بهمنظور ارائه طرحي يکپارچه برای کنترل فرسايش و
بيابانزايي از سه مدل تصميمگيری ،ELECTR
 ROMETHEE ،AHPاستفاده کردند .نتايج تحقيق آنان نشان
از کارايي باالی اين مدلها در رتبهبندی و ارائه راهبردهای
بهينه بيابانزدايي داشته و با وجود روشهای پيچيده
مورداستفاده در هر مدل ،نتايج حاصل تا حدود زيادی يکسان

ارزيابي خطر تخريب سرزمين ...

بود .در چارچوب مدلهای تصميمگيری چند شاخصه ،روش
فازی تاپسيس ( )FTOPSISکه نوعي از روشهای
تصميمگيری چند معياره جبراني سازشي است ،اولين بار
توسط Chenو  Hwangدر سال  1992ارائه شد .در اين مدل
ارزشها بر مبنای فازی تعريف ميشوند و همانند تاپسيس
کالسيک ،رتبهبندی بر اساس فاصله از راهحل ايدهال مثبت و
منفي انجام ميشود ).)Ertugrul& Karakasoglu, 2007
 Sadeghiraveshو  ،)5179( Tahmooresبه ارزيابي
راهبردهای بيابانزدايي با کاربرد مدل تاپسيس فازی در دشت
خضرآباد يزد پرداختند .بر مبنای نتايج حاصلشده ،راهبرد
تعديل در برداشت از منابع آب زيرزميني با نزديکي نسبي
 26/23درصد بهعنوان مهمترين راهبرد بيابانزدايي در منطقه
تشخيص داده شد Sepehr .و همکاران ( )5175نيز بهمنظور
اولويتبندی و رتبهبندی شاخصهای بيابانزايي از روش
 FTOPSISاستفاده کردند Wang .و همکاران ( )5172در
مطالعه خود به ارزيابي خطر بيابانزايي به روش فازی در چين
پرداختند .آنان شاخصهای تحقيق را در چهار دسته خطر،
وضعيت ،حساسيت و برگشتپذيری دستهبندی کرده و بعد
اليهها با الگوريتم خطي فازی شدند .نتايج تحقيق آنان نشان
داد که بين نقشه نهايي خطر بيابانزايي و نقشه شدت تخريب
زيستتوده ضريب همبستگي  1/82وجود دارد.
اساس روشها و مدلهای سنتي و ارزيابي و پايش
بيابانزايي بر تعريف آستانهها و حدود ميباشند ،درحاليکه
مرزهای مشخص و قراردادی در ماهيت اکوسيستمهای طبيعي
وجود ندارند .ازاينرو در مدلسازی پديدههايي از قبيل
بيابانزايي با سطحي از عدمقطعيت روبرو هستيم ( Sarkar et
 .)al., 2015شاخصهای بيابانزايي از قبيل تخريب خاک و
پوشش گياهي ،شوری خاک و آب ،نسبت جذب سديمي و ...
همگي ذات غيرقطعي ( )Non deterministicداشته و درنتيجه
از رفتار سيستمهای فازی تبعيت ميکنند .يکي از اهداف استفاده
از روش فازی در اين تحقيق اين است که منطق فازی قادر به
مدلسازی رفتار سيستمهای پيچيده از قبيل ارزيابي ريسک و
خطر در اکوسيستمهای طبيعي بوده ( ;Camastra et al., 2015
 )Salaria et al., 2013و مرزهای مبهم و نامشخص در
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شاخصهای بيابانزايي و عدمقطعيت دادههای ورودی مدل را
ميتوان همانند آنچه در واقعيت وجود دارد ،در مدل وارد نمود.
در اين تحقيق با استفاده از رويکرد فازی اقدام به پهنهبندی خطر
تخريب سرزمين و بيابانزايي در منطقه مياندهي خواهد شد .در
اين راستا برخي از شاخصهای مهم مؤثر در اين پديده
اندازهگيری و بعد با استفاده از منطق فازی استانداردسازی دوباره
شده و در نهايت نقشه فازی خطر بيابانزايي منطقه تهيه ميگردد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

منطقه مياندهي يکي از کانونهای مهم فرسايش بادی در
استان خراسان رضوی محسوب ميشود .اين منطقه که يکي

از زيرحوضههای کالشور ميباشد به دليل باال بودن شوری
و وجود دشت هموار و وسيع از يکسو محل برداشت رسوب
بوده و از سوی ديگر در انتهای دشت به علت وجود مناطق
کوهستان محل تجمع ماسهبادی (رسوبگذاری) است.
رودخانه کالشور نيز در داخل منطقه موردمطالعه قرار دارد.
مساحت کل محدوده موردمطالعه  55299هکتار است.
متوسط بارندگي ساالنه منطقه  762ميليمتر ،متوسط دمای
ماهانه منطقه  ،78/8دمای حداکثر مطلق  48و دمای حداقل
مطلق  75/8درجه سانتيگراد و اقليم منطقه موردمطالعه بر
اساس روش آمبرژه خشک و سرد ،بر اساس روش دومارتن
اصالحشده فراخشک معتدل و براساس روش ايوانف صحرايي
ميباشد (.)Asar & Masoudi, 2017

شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه استان

روش تحقیق
به دليل وسعت زياد منطقه ،عمليات نمونهبرداری در
واحدهای همگن امری ضروری و اجتنابناپذير است؛
ازاينرو نخستين گام در انجام اين تحقيق تهيه نقشه واحدکاری
است .براين اساس مطالعات فيزيوگرافي ،زمينشناسي و
ژئومرفولوژی ،خاکشناسي ،پوششگياهي و هواشناسي در
حوزه مورد نظر انجام شد .در نهايت نقشه واحدکاری بر اساس

روش احمدی (توپوگرافي ،زمينشناسي و ژئومرفولوژی) تهيه
گرديد .برای تهيه اليههای اطالعاتي و تهيه نقشهها از نرمافزار
 Arc GIS 10.5استفاده شد .در اين پژوهش برای تهيه نقشه
شدت خطر تخريب سرزمين و بيابانزايي از ميان  3معيار
موجود در مدل ايراني بيابانزدايي ( )IMDPAو بر پايه
مطالعات کارشناسي و اولويتبندی سلسله مراتبي ()AHP
نظرات  51تن از کارشناسان محلي ،استاني و استادان
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دانشگاهي 4 ،معيار از معيارهای مدل ايراني  IMDPAاقليم،
خاک ،ژئومرفولوژی و زمينشناسي و معيار آب زيرزميني که
بيشترين تأثير را در پديده بيابانزايي دارند ،استفاده گرديد .از
معيارهای ذکرشده شاخصهای بارندگي ساالنه ،هدايت
الکتريکي ( )ECخاک ،نسبت جذب سديمي ( )SARخاک،
درصد تاج پوشش گياهي ،هدايت الکتريکي ( )ECآب
زيرزميني و نسبت جذب سديمي ( )SARآب زيرزميني
بررسي و امتيازدهي شد .روش نمونهبرداری در اين تحقيق،
روش تصادفي سيستماتيک بود و نمونهبرداری و اندازهگيری
هريک از شاخصهای ذکرشده در هر واحد کاری انجام شد.
در اين مطالعه برای ارزيابي شدت خطر بيابانزايي و پهنهبندی
آن از روش فازی استفاده شد.
بر اين اساس اقدام به حفر سه پروفيل در هر واحد کاری
بهصورت شبکه تصادفي نامنظم کرده و نمونههای خاک قبل
از افق  Cبهصورت تصادفي جمعآوری و پس از تهيه عصاره
اشباع EC ،و  SARدر آزمايشگاه خاک اندازهگيری شد.
نمونهبرداری از آب زيرزميني برای اندازهگيری هدايت
الکتريکي ( )ECو نسبت جذب سديمي ( ،)SARاز منابع آب
زيرزميني موجود (قنات و چشمهها) بر اساس واحدکاری تهيه
گرديد .برای برآورد بارش ساالنه از آمار  92ساله (1981-
 )2016ايستگاههای هواشناسي اطراف استفاده گرديد (91
ايستگاه شامل ايستگاههای بارانسنجي ،تبخيرسنجي و
سينوپتيک) و پس از تعيين همگني دادهها به روش آزمون
جرم مضاعف و آزمون توالي دنبالهها ،ايستگاههايي که آمار
ناقص داشتند به روش آزمون استثنايي گروبز -بگ بازسازی
و تکميل گرديد؛ آنگاه معادله کريجينگ با کمترين مقدار
 RMSEبرای تهيه نقشه شاخص بارش اعمال گرديد .برای
اندازهگيری درصد تاج پوشش گياهي از تکنيک سنجشازدور
و اطالعات ماهواره لندست  8بهره گرفته شد .يکي از
روشهای رايج در سنجشازدور برای اندازهگيری درصد تاج
پوشش گياهي ،استفاده از شاخص سطح برگ ( )LAIميباشد.
شاخص سطح برگ نسبت مساحت کل تمامي برگهای
گياهان منطقه به کل سطح زمين است .رابطه  LAIبستگي به
نوع محصول و موقعيت جغرافيايي محل موردمطالعه دارد
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( )Allen et al, 2007و بر اساس ميانگين رابطه - LAI

NDVIدر ناحيه مراويان جنوبي ()South Moravian
جمهوری چک بهدستآمده است (.)Tewari et al, 2003
رابطه تجربي برای محاسبه  LAIبهشرح زير است:
رابطه ()7

)𝐼𝑉𝐷𝑁𝐿𝐴𝐼 = 0.57𝑒𝑥𝑝(2.33

برای محاسبه  NDVIاز تصوير لندست  8خرداد سال 34
استفادهشده است NDVI .شاخص تفاضل نرمال شده پوشش
گياهي بوده و با استفاده از رابطه زير محاسبه ميشود:
)NDVI= (ρ5- ρ4)/(ρ5+ ρ4

رابطه ()5

مقادير  ρ5و  ρ4بهترتيب مقدار بازتابندگي سطحي از باند
شماره ( 2مادونقرمز نزديک) و باند شماره ( 4قرمز) است.
بازتابندگي سطح بهصورت نسبت شار طيفي بازتاب يافته به
شار طيفي فرودی تعريف ميشود .برای اندازهگيری بازتابندگي
سطح در هر باند سنجنده  LDCMاز رابطه زير استفاده
ميشود:
رابطه ()9

)ρ=[π×(Lλ−Lp)×d2]/(ESUNλ×cosθs

 Lλاز رابطه شماره پنج بهدست ميآيد Lp .راديانس مسير
يا راديانس اتمسفری است که بهصورت زير محاسبه ميشود
(:)Sobrino et al, 2004
رابطه ()4
)Lp=ML×DNmin+AL−0.01×ESUNλ×cosθs/(π×d2

 MLو  ALثابتهای کاليبراسيون سنجنده هستند که در
متاديتا موجودند θs .زاويه زنيت خورشيدی است و از رابطه
زير بهدست ميآيد:
رابطه ()2

θze = 90° - θse

 θseزاويه ارتفاع خورشيدی در مرکز تصوير است
( d .)22/78فاصله خورشيد تا زمين در واحد نجومي بوده و
در متاديتا موجود است ( ESUNλ .)1/33عبارت است از:
ميانگين تابش فرودی خورشيد در باالی اتمسفر برای هر باند
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با واحد  .W /m2 / μmرابطه زير برای محاسبه  ESUNλدر
لندست  8ارائهشده است.
رابطه ()6
ESUNλ =(π×d2)×RADIANCEMAX/REFLECTANCEMAX

مقدار

عددی

RADIANCEMAX

و

 EFLECTANCEMAXبرای هر باند در متاديتا موجود است.
منطق فازی درواقع توصيف رياضياتي از مفهوم عدمقطعيت
است .بر اساس نظريه مجموعههای فازی ،عضويت اعضا در
مجموعه ممکن است بهطور کامل نبوده و هر عضوی دارای
درجه و عضويت از صفر تا يک باشد .در اين مجموعه هيچ
واحدی مناسب مطلق و نامناسب مطلق در نظر گرفته
نميشود .به همين دليل وزنهای دادهشده نه صفر است و نه
يک ،بلکه بين صفر و يک متغير است ( Alesheikh et al,
 .)2002با توجه به نزديک بودن مفهوم منطقفازی به
پديدههای طبيعي پيرامون ما ،امروزه بسياری از رشتههای
علمي از اين روش رياضي برای حل مسائل پيچيده استفاده
ميکنند .يک مجموعه فازی  Aدر فضای جهاني  Mبهوسيله
تابع  A(x)µکه مقاديری در بازه { }1 ،7اختيار ميکند،
مشخص ميشود .اگر  Xيک مجموعه مرجع باشد آنگاه
مجموعه فازی  Aدر  xيک مجموعه از زوجها مرتب است
(رابطه .)8
رابطه ()8

}Ã= {(x, μÃ (x))│x € X

 μÃ (x)=1تابع عضويت يا درجه عضويت  Xبه  Ãکه
تابعي از  Xبه ] [1،7است .نزديکي مقدار ) μÃ (xبه عدد يک
نشاندهنده تعلق بيشتر  xبه مجموعه  Ãميباشد .در حالتي
که  xکامالً در مجموعه  Ãوجود داشته باشد ،تابع عضويت
مقدار فازی بودن يک مجموعه را مشخص ميکند ( Wang
.)et al, 2015
در اين تحقيق بهمنظور ارزيابي فاکتورهای مؤثر در پديده
بيابانزايي ،اليههای آمادهشده با استفاده از تابع عضويت
خطي فازی استانداردسازی دوباره شدند .معموالً توابع

عضويت فازی مقادير موجود را بين صفر و يک مرتب
ميکنند .مقدار صفر مربوط به مقاديری است که کمترين تأثير
را بر روی پديده بيابانزايي دارند و مقدار يک هم مربوط به
مقاديری است که بيشترين اثرگذاری را روی اين پديده دارند.
در شکل زير دو نمونه تابع عضويت خطي مشاهده ميشود و
با توجه به نحوه اثرگذاری بر روی بيابانزايي ميتواند کاهشي
يا افزايشي باشد (رابطه  8و .)3
رابطه ( )8تابع عضويت افزايشي
0
𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧 ≤ )𝑥( 𝑖𝑧𝑓𝑖
𝑛𝑖𝑚 𝑧𝑧𝑖(𝑥)−
𝑥𝑎𝑚𝑖𝑧 ≤ )𝑥( 𝑖𝑧 ≤ 𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧 𝑓𝑖 𝑛𝑖𝑚 𝑖 𝑥𝑎𝑚 = )𝑥( 𝑖𝑧𝜇
𝑖𝑧
𝑖𝑧 −
𝑥𝑎𝑚𝑖𝑧 ≥ )𝑥( 𝑖𝑧𝑓𝑖
{ 1

رابطه ( )3تابع عضويت افزايشي

1
𝑛𝑖𝑚𝑘𝑧 ≤ )𝑥( 𝑘𝑧𝑓𝑖
𝑛𝑖𝑚 𝑧𝑧𝑘(𝑥)−
𝑥𝑎𝑚𝑘𝑧 ≤ )𝑥( 𝑖𝑧 ≤ 𝑛𝑖𝑚𝑘𝑧 𝑓𝑖 𝑛𝑖𝑚 𝑘 𝑥𝑎𝑚 = )𝑥( 𝑘𝑧𝜇
𝑘𝑧 𝑧𝑘 −
𝑥𝑎𝑚𝑘𝑧 ≥ )𝑥( 𝑘𝑧𝑓𝑖
{ 0

برای دو فاکتور پوشش گياهي و بارش از توابع کاهشي
و برای فاکتورهای  ECآب زيرزميني SAR ،آب زيرزميني
و  ECخاک و  SARخا ک از توابع افزايشي فازی استفاده
شد .علت اين امر در ماهيت اثرگذاری آنها بر روی پديده
بيابانزايي است .به عنوان مثال با افزايش بارندگي از شدت
بيابانزايي کاسته ميشود اما با افزايش  ECآب بر شدت
بيابانزايي افزوده ميگردد .سپس به کمک نرم افزار الحاقي
فازی به  Arc GIS10.3و با استفاده از توابع يادشده،
امتيازات اکتسابي هر شاخص بر اساس کليه نتايج حاصل
از هريک از نمونههای مربوط به هر شاخص وارد نرم افزار
شده و ب ه فازی تبديل شد و نقشههای حاصل از آن
کالس بندی شدند.

نتایج
در فرايند ارزيابي قابليت بيابانزايي در منطقه مياندهي،
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بر اساس مدل  ، IMDPAپنج شاخص مؤثر در بيابان زايي
منطقه موردمطالعه شامل  Ecخاک Ec ،آب ،شاخص سطح
برگ ( )LAIو ميانگين بارندگي ساليانه نسبت جذب
سديمي ( ) SARموردمطالعه قرار گرفتند (جدول .)7
به منظور فازی سازی اليهها و انتخاب نقاط کنترل توابع
عضويت فازی از دامنه امتيازی  IMDPAبهره گرفته شد و

بر اين اساس داده های موردنياز در تشکيل توابع عضويت
افزايشي و کاهشي تهيه و برای هريک از شاخص های
ذکرشده به روش فازی اليه های اطالعاتي در نرم افزار GIS
ايجاد و نقشه های آن تهيه گرديد که در زير آورده شده
است (.)Kosravi et al., 2014; Vali et al., 2015

جدول  -1کالسهای بیابانزایی شاخصهای موردمطالعه به روش IMDPA
کالس I

کالس II

کالس III

کالسIV

شدت کم

شدت متوسط

شدت زیاد

شدت خیلی زیاد

درصد پوشش تاجي گياهان

(>)91

72 - 91

2 - 72

>2

 Ecخاک ()ds/m

>2

2-8

3 - 76

<76

 ECآب ()µmhos/cm

>821

821 - 5521

5521 - 2111

< 2111

 SARآب

>78

78 - 56

56 - 95

≤95

بارندگي ()mm

<581

721 - 581

82 - 721

>82

 SARخاک

>79

79 - 91

91 - 81

≤81

شاخص بیابانزایی

شاخص هدایت الکتریکی ( )ECخاک

شاخص هدایت الکتریکی ( )ECآب

هدايت الکتريکي در حال حاضر به عنوان يک نمايه
استاندارد در توصيف غلظت نمک های موجود آب يا خاک
مورداستفاده قرار ميگيرد .نمونه های برداشت شده در سطح
واحدهای کاری به محيط  GISواردشده و آنگاه با استفاده
از افزونه  Geostatisticنرم افزار  Arc GIS 10.5به روش
کريجينگ ميانيابي شده و به سطح برازش داده شد.
بررسيهای انجام شده بر روی شاخص  ECخاک نشان
ميدهد که در منطقه موردمطالعه ميزان  ECخاک در بازه
 4/8-68/3دسي زيمنس بر متر ( ) ds/mمتغير است .طبق
مدل ( IMDPAجدول  93 )7درصد از اراضي منطقه
مطالعاتي در کالس شدت خيليزياد و  6درصد نيز در
کالس شدت زياد واقع شده اند .اين مسئله بيانگر شدت
باالی تخريب ناشي از شور شدن خاک در اراضي حوضه
است.

برای تهيه اليه رستری هدايت الکتريکي هم از روش
اشارهشده در  ECخاک استفاده گرديد .بر مبنای امتيازدهي
مدل  8 IMDPAدرصد از اراضي حوضه در کالس شدت باال
و  63درصد هم در کالس شدت خيلي باال واقع شدهاست.
شاخص سطح برگ ()LAI

شاخص سطح برگ نسبت مساحت کل تمامي برگهای
گياهان منطقه به سطح کل زمين است .يکي از جلوههای
بيابانزايي کاهش زيستتوده گياهي است ،بنابراين هرچه
شاخص برگ بيشتر باشد ،درصد پوشش گياهي بيشتر است
و بر اين اساس شدت بيابانزايي کمتر است .اين شاخص در
مدلهای ارزيابي بيابانزايي مرسوم مانند  IMDPAبه روش
بازديد ميداني و اندازهگيری به روش پالتبرداری انجام
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ميشود .معموالً در عرصههای وسيع اين روش چندان کارايي
مؤثری ندارد و اين به دليل ماهيت تغييرپذير جوامع گياهيست.
ازاينرو با استفاده از تکنيکهای سنجشازدور شاخص سطح
برگ که بيانگر درصد تاج پوششگياهي در منطقه است،
مورداستفاده قرار گرفت.
بارندگی ()P

بهروشني مشخص است که هرچه ميزان بارندگي کم باشد،
بر قابليت شدت بيابانزايي افزوده ميشود .برای برآورد بارش
از  55ايستگاه بارانسنجي و هواشناسي موجود برای تهيه
نقشه شدت بارش استفادهشده است .طبق امتيازدهي روش
 IMDPAکل منطقه موردمطالعه در کالس سه يا شدت زياد
قرار ميگيرد.
نسبت جذب سدیم ( )SARآب زیرزمینی

منظور از  SARنسبت جذب سطحي سديم است و از
رابطه زير محاسبه ميشود (.)He et al, 2015
رابطه ()71

𝑁𝑎+
√(𝐶𝑎2+ +𝑀𝑔2+ )/2

= 𝑅𝐴𝑆

باال بودن سديم برخالف يون های کلسيم و منيزيم باعث
پراکندگي خاک و غيرقابل نفوذ بودن آن مي گردد .اين

شاخص مي تواند به عنوان نمايه ای برای تعيين خطرات ناشي
از سديمي شدن خاک مورداستفاده قرار گيرد .بررسي های
انجام شده بر روی شاخص نسبت جذب سديمي آب
زيرزميني نشان مي دهد که در منطقه موردمطالعه  44درصد
منطقه در کالس چهار و  8درصد در کالس سه مطابق با
مدل ( IMDPAجدول  )7واقع شده است .اين مسئله نشان
از نقش باالی اين شاخص در تخريب خاک و بيابان زايي
در منطقه دارد.
نسبت جذب سدیم ( )SARخاک

 SARباال در خاک باعث کاهش نفوذ آب در خاک و
باعث سفت شدن زمين ميشود .البته هرچه نسبت يون سديم
به کلسيم و منيزيم در عصاره اشباع خاک بيشتر باشدSAR ،
خاک بيشتر خواهد شد.
پس ازاينکه نقشه های اوليه (شکل  )7بر اساس نتايج
حاصل از آناليز نمونه خاک ،آب و تصاوير ماهواره ای
(شاخص سطح برگ) ( ) LAIتهيه شد و به صورت دامنه
عددی کالس بندی گرديد ،با استفاده از تابع عضويت خطي
فازی (رابطه  ) 8درجه مشارکت هر شاخص در تابع فازی
و در مقياس صفر و يک محاسبه گرديد .برای نقاط کنترل
تابع در هر اليه از اطالعات مدل  IMDPAاستفاده شد.
سپس نقشههای ثانويه فازی تهيه گرديد (شکل .)9

جدول  -2ردههای شدت بیابانزایی به روش فازی
کالس بیابانزایی

دامنه فازی

مساحتha

درصد

شدت کم

1-1/52

9815

76

شدت متوسط

1/52-1/2

6148

58

شدت زياد

1/2-1/82

8368

41

شدت خيلي زياد

1/82-7

9876
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LAI

 Ecآب زیرزمینی

 Ecخاک

میانگین بارش ساالنه

 SARخاک

 SARآب زیرزمینی

شکل  -2الیههای فازی شده از شاخصهای موردمطالعه

شکل  -3نقشه نهایی شدت بیابانزایی به روش فازی
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بحث
نتايج تحقيق نشان ميدهد کالس شدت متوسط  58درصد و
کالس شدت زياد  41درصد (بيشترين سطح حوضه) را به خود
اختصاص داده است (جدول  .)5مناطق يادشده در آستانه ورود
به کالس بيابانزايي خيلي شديد قرار دارند و در صورت ادامه
روند کنوني بيابانزايي شاهد افزايش سطح مناطق به نفع ردههای
بيابانزايي شديدتر خواهيم بود .با در نظر گرفتن نتايج حاصل در
محدوده موردمطالعه  93درصد خاک منطقه  SARباالتر از 95
يعني شدت خيلي زياد را دارد .اين مسئله ضرورت برنامههای
اصالحي خاک سديمي از قبيل زهکشي و شستشوی خاک و يا
افزودن گچ يا گوگرد به خاک در برنامههای ترويجي کشاورزی
را دوچندان ميکند .همچنين با توجه به نتايج تحقيق جاری42 ،
درصد از منطقه موردمطالعه EC ،خاک بيشتر از  3دسيزيمنس
بر متر است .سطوح شوری باال باعث کاهش رشد گياهان و
کاهش بيومس گياهي ميشود ( Kim et al, 2012; Jafari et
 .)al., 2013به همين منظور توصيه ميشود از گونهها و ارقام
شورپسند در کشاورزی و همچنين در طرحهای مرتعداری از
گونههای مقاوم به شوری از قبيل سالسوال و آتريپلکس استفاده
شود .البته شاخص نسبت جذب سديم آب زيرزميني منطقه
موردمطالعه نيز در وضعيت نامناسبي قرار دارد .طبق نتايج
بهدستآمده  44درصد از آب زيرزميني حوضه نسبت جذب
سديمي باالتر از  95دارد .گذشته از اثر سميت يون سديم بر
گياهان ،با افزايش  ،SARآب قابلاستفاده گياه کاهش مييابد
(.)Khatar et al, 2012; Khalighi Sigaroudi et al., 2009
همچنين با بررسي نقشه پوششگياهي منطقه متوجه ميشويم
مناطقي که در کالسهای شديد بيابانزايي قرارگرفتهاند دارای
سطح تاج پوششکم هستند که نشان ميدهد که کمبود پوشش
گياهي هم عامل تشديدکننده پديده بيابانزايي در مناطق يادشده
است .مناطقي که در کالس بيابانزايي با شدت کم قرار دارند
مناطقي هستند که در روی نقشه کاربری جزو مناطق توده سنگي
قرارگرفتهاند .فشار دام موجود در منطقه منجر به کاهش سطح
تاج پوشش گياهي در منطقه شده است .اين مورد توسط برخي
محققان تأييد شده است .بهعنوان مثال Asar & Masoudi
( )5178در تحقيق خود به ارزيابي فشار دام در منطقه مياندهي
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پرداخته و نتيجه گرفتند که  68درصد از سطح منطقه در خطر
خيلي شديد بيابانزايي ناشي از فشار دام قرار دارد .با توجه به
تمامي موارد ذکرشده ،محدوديت عوامل محيطي در منطقه
مياندهي بسيار شديد است .برخي محققان ديگر نيز بر تأثير
عوامل محيطي بر بيابانزايي اشاره نمودهاند .بهعنوان مثال
 Koohbananiو همکاران ( )5178محدوديت عوامل محيطي را
بر شدت باالی بيابانزايي منطقه ديهوک طبس مؤثر دانستهاند.
کاهش دام وابسته به مراتع ،کاهش وابستگي انسان به طبيعت،
تغيير الگوی کشت کشاورزی ،تعادل در بهرهبرداری از سفرههای
آب زيرزميني و استفاده از گونههای مقاوم به خشکي و شوری
ازجمله مواردی است که ميتوان برای کاهش سرعت بيابانزايي
منطقه مياندهي پيشنهاد نمود .نکته قابلتأمل در روشهای مبتني
بر منطق فازی اين است که نقشه شاخصها و نقشه نهايي شدت
بيابانزايي حالت پويا و پيوسته داشته و در نتيجه حدود و طبقات
شدت با در نظر گرفتن نياز کاربر تغييرپذير است و در الگوهای
مختلف مديريتي و احيا اراضي ميتوان حدود شدتها را بازبيني
نمود.
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Abstract
The destructive phenomenon of desertification is one of the serious ecological crises in the
present day. To improve the efficiency of combating desertification projects and inhibit natural
resources destruction, it is necessary to establish a comprehensive and systematic assessment
method that uses a variety of criteria and indicators to achieve actual results. Land degradation
assessment strategies are generally based on expert opinions and usually evaluation models based
on multi-criteria decision-making models are not very noticeable in Iran. In this study, fuzzy logic
approach as one of the effective ways to assess some important criteria in the field of destruction
and desertification was used. For this purpose, after the preparation of units, field samples were
taken in each unit and then, using groundbreaking and kriging methods, the initial continuous
lattice maps in the GIS environment were prepared. In the next step, the layers were assigned to
the fuzzy layers using the linear functions. Finally, with the use of fuzzy operators and gamma
operators, the final map of desertification severity was presented on a scale of zero to one. In
order to facilitate better understanding of the results, the final map was classified into four classes
of very low to very high severity. The obtained results show that approximately 40% of the studied
area is in high severity and 17% is in very high severity. It should be noted that the above
classification can be reconsidered in various managerial scenarios.
Keywords: Ecosystem degradation, fuzzy logic, linear membership function, Miyandehi.
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