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 چکيده
ایجاد و از ترکیب تمایل و استعداد طبیعی  عاملچندین  تأثیریک فرایند غیرقابل بازگشت است که تحت  زایییابانب

سهیعی  دهدمیدر مناطق خشک رخ  اساساً زاییبیابان .شودمیمحیط با مداخالت انسانی و تغییر اقلیم نمایان  نهه و اما دام

شهک و  80حهدود دهد. میقرار  تأثیراز محیط، اقلیم و جوامع انسانی را تحت  نهاطق خ یهران در م سهاحت ا صهد از م در
عهر سوم این مناطق یک واقع شده است که خشکنیمه یهده  در م شهدید ید طهر  بهانخ مهواره  زاییبیا نهد و ه قهرار دار

مهیاصلی زایی به عنوانبیابان شهمار  بهه  شهدت رود.ترین مانع ییشرفت و توسعه این مناطق  یهابی  نهابراین ارز طهر ب و  خ
سهک و  عددی –مناسب تجربی  هایبا استفاده از مدل زاییمعیارهای بیابان ترینمهمشناسایی  یهابی ری به عنوان یایه ارز

استان خراسان رضوی با هدف  باخرز،-تایبادیابانی این تحقیق در منطقه ب الزامی است. ،های مدیریتیتدوین برنامه مبنای

زایی و تدوین برنامه مدیریتی متنوع کنترل بیابان انجام شده است. به منظور ارزیابی ت خطر، ریسک بیابانتهیه نقشه شد
کهاری شده که در آن نقشه واحدهای  های ژئومورفولوژی استفادهو رخساره IMDPAمعیاری  نهزایی از مدل خطر بیابان

نقشه ریسک با ترکیب  وای و بازدیدهای میدانی تهیه شناسی، کاربری اراضی، تصاویر ماهوارههای، زمینبر اساس نقشه
یهابی براساس یذیری عناصر بر اساس معادله ریسک ایجاد شد.های شدت خطر، فراوانی و درجه آسیبنقشه تهای  ارز  ،ن

شهاورزی، زمینعبارتزایی منطقه، بندی معیارها در بیاباناولویت سهایک، ک لهیم، فر نهد از  اق یهاهی، ا شهک گ سهی، یو شنا

طهر  63به عالوه   زیرزمینی.آب  و اجتماعی، خاک، توسعه تکنولوژی -اقتصادی کهالس خ قهه در  درصد از مساحت منط
سهت(، قرار گرفت. نتای  بهIVو  III( و ریسک بحرانی )IIIزایی با شدت بحرانی )بیابان حهاکی از آد مهده  کهه آ سهت  ن ا

نهد. دهد، بیشترین تأثیر را در شدت بیابانمعیارهایی که ارتباط مستقیم انسان با محیط و منابع را نشان می زایی منطقه دار
  .راهبُرد مدیریتی در جهت توسعه یایدار و ایجاد شرایط باثبات در منطقه ارائه گردید شک در قالبای در نهایت برنامه
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 مقدمه

نهدین تهأثیر تحت که است بازگشت غیرقابل فرایند یک زاییبیابان مهل چ جهاد عا یهب از و ای  ترک

سهاً زاییبیابان. شودمی نمایان اقلیم تغییر و انسانی مداخالت با محیط طبیعی استعداد و تمایل  در اسا

حهیط، از وسیعی دامنه اما دهدمی رخ خشک مناطق لهیم م مهع و اق سهانی جوا حهت را ان  قهرار تهأثیر ت

قهات، مراکز و سیاسی بنیادهای زایی،بیابان فرایند بودن ایجنبه چند به توجه با. دهدمی  شهرایط تحقی

ههای اساس بر را یدیده این تحلیل و تجزیه هایروش توسعه بهی، رویکرد  و دوری از سهنجک تجر

یهه شهرایط بود شده مطرح ابتدا در که هاییروش. اندکرده فراهم سازیمدل ایفراینده یهلتجز  وتحل

ههای سازیییاده فضایی، دانک در ییشرفت. کردندنمی فراهم را زاییبیابان مکانی سهترده رویکرد  را گ

نهی سهنتی ههایروش. نمود تسهیل جغرافیایی اطالعات سیستم منطق در سهتم بهر مبت عهات سی  اطال

ظهور بهه را یویا و ایستا هایشاخص  ازدورسنجک فناوری با تلفیق با فیاییجغرا سهی من یهایی برر  یو

یهادی تحقیقات حاضر حال در. کنندمی استفاده زاییبیابان یدیده سهر در ز ههان سرتا سهتفاده بها ج  از ا

کهاران و سهانیتی مثال برای. شودمی انجام زاییبیابان یدیده برآورد برای فوق هایروش  ،(2010) هم

یها) سهاردینا جزیره در ار جفتی رویکرد یک مدل، و جغرافیایی اطالعات سیستم تلفیق با  مهورد( ایتال

یهد حهد، از بیک چرای) زاییبیابان عامل 6 مدل، این در. دادند قرار آزمون یهاهی، تول صهلییزی گ  حا

بهی، فرسایک خاک، سهایک آ فهو  و بهادی فر یها آب ن مهانی دوره در( در سهی بهرای ز ههای برر  الگو

سهتفاده مهورد زاییبیابان مستعد مناطق در زمانی-مکانی ارزشیابی فهت قهرار ا یهن. گر تهای  روش، ا  ن

مهود ارائه زاییبیابان ریسک ارزشیابی و بررسی در را مثبتی کهاران، و سهانیتی) ن مهان(. 2010 هم  و ل

سهیت( 2016) همکاران حهیط حسا سهتفاده بها را م کهرد یهک از ا نهی روی سهتم بهر مبت عهاتا سی  طال

نهد قهرار ارزشیابی مورد تایلند در( ایمنطقه مدل و مدالوس مدل) جغرافیایی شهه. داد ههایی ههاینق  ن

سهط و شدید خیلی حساسیت کالس بود، حساسیتی کالسچهار دهندهنشان قهه مهدل در متو  ای،منط

قهه سطح از درصد 55مدالوس، مدل در و منطقه از درصد 72 تهای . شهوندمی شهامل را منط شها ن  نن

 مهدالوس، مهدل در و منطقه سطح از درصد 25 ای،منطقه مدل در یایین حساسیت کالس که دهدمی

قهه مهدل کهه داد نشان هاآن نتای . شودمی شامل را منطقه سطح از درصد 26 یهابی بهرای ای،منط  ارز

سهت تهرمناسب محیطی حساسیت کهاران و سهالواتی. ا یهابی یهک( 2015) هم نهد ارز یهرهچ  11) متغ



                                          1400 بهار ،نهمشماره  ،چهارم سال و فناوری دفاعي، آماد علمي فصلنامه 

هها بین روابط و زاییبیابان و زمین تیریب به محیط حساسیت تعیین منظور به را (شاخص  در متغیر

نهد اجرا به ایتالیا یهن. درآورد یهق ا شهاورزی سهایت 773 در تحق ههار در و ک مهانی دوره چ  و1960) ز

یهر بهین روابط داریمعنی که داد نشان هاآن نتای . شد انجام( 2010 و 2000 و1990 فهزایک بها متغ  ا

 .بود متفاوت ایتالیا جنوبی و شمالی مناطق بین اگرچه کرد، ییدا افزایک خاک، و زمین یریبت

شهه تهیه و ارزیابی جهت طهر نق بهان خ یهران در زاییبیا  را IMDPA و ICD ، MICD ههایمهدل ا

لهت بهه IMDPA روش. برد نام توانیهم سهتفاده ع یهق در GIS بهایی ههایقابلیت از ا یهه تلف  هایی

سهبت کارشناسی خطای کاهک و یایه اطالعات آوریجمع و ارزیابی مراحل سادگی اطالعاتی،  بهه ن

ظهور به( 2011) همکاران و هنردوست. است تردقیق شده،ارائه هایروش سایر یهابی من  و شهدت ارز

سهتفاده شهدهاصالح مهدالوس مهدل از گرگان، دشت شمالی بیک در زاییبیابان خسارت نهد ا . کرد

صهد 79/2 و 27/44 ،48/52 که داد نشان یژوهک نتای  قهه از در سهط حهد در شهدت، بهه منط  و متو

 بهر مهثثر عوامل ترینمهم شدن ماندابی و خاک هایشاخص و دارد قرار زاییبیابان تأثیر تحت کمی

مهه یهژوهک این در. است مطالعه مورد منطقه در زاییبیابان روند ههت مهدیریتی هایبرنا یهداری ج  یا

سهبتاً را جنوبی قسمت و خوانده ضروری را کشاورزی هاییروژه سهاس ن بهان بهه ح فهی زاییبیا  معر

بهان شهدت ،(1389) زادهجعفری. است کرده قهه زاییبیا ثهانی منط ههواز مال سهتفاده بها را ا  مهدل از ا

IMDPA یهن در. است نموده ارزیابی یهق ا طهر تحق بهان خ یهه بها زاییبیا فهت بهر تک یهار ه لهیم،  مع  اق

لهوژی و اجتماعی و اقتصادی مسائل فرسایک، کشاورزی، ی،گیاه یوشک شناسی،زمین سهعه تکنو  تو

شهان نتای . است شده ارزیابی صنعتی و شهری یهار کهه داد ن شهک مع یهاهی یو  در 52/3 ارزش بها گ

سهت گرفت قرار شدید بسیار کالس یهار و ؛ا سهیزمین مع لهوژی و شنا  در 24/1 ارزش بها ژئومورفو

 کهل برای زاییبیابان شدت کمی ارزش همچنین. است شده گرفته قرار زاییبیابان ناچیز و کم کالس

سهبه =DS 83/1 موردمطالعه منطقه سهط کهالس در کهه شهد محا یهد بهرآورد متو قهاری. گرد  و  والف

شهت زاییبیابان شدت ارزیابی جهت خود، یژوهک در ،(1390) همکاران سهتان د سهتفاده بها سی  از ا

سهب خاک معیار که نمودند گزارش IMDPA روش یهار بهه تن سهایک مع تهری تهأثیر بهادی فر  در کم

سهت داشته منطقه زاییبیابان کهو. ا ههت خهود یهژوهک در ،(1390) نی مهل شهناخت ج  در مهوثر عوا

سهتفاده با زاییبیابان یتانسیل ارزیابی به دامغان منطقه در اراضی تیریب تهه IMDPA مهدل از ا  یرداخ
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یهق، این در است، طهر تحق بهان خ یهه بها زاییبیا یهار 9 بهر تک لهیم، مع مهین خهاک، آب، اق سهی ز -شنا

صهادی ،(بادی و آبی) فرسایک کشاورزی، گیاهی، یوشک ژئومورفولوژی، مهاعی -اقت سهعه و اجت  تو

سهت شده ارزیابی مربوطه، شاخص 37 و تکنولوژی شهری سهاس بهر. ا تهای  ا صهل، ن ههای حا  معیار

سههیزمین لههوژی -شنا یههب بههه آب و ژئومورفو  بهها دو هههر 51/2 و 71/2 عههددی هههایارزش بهها ترت

ههای تهرینمهم شدید، زاییبیابان بهان معیار صهد شهاخص و زاییبیا شهک در یهر یو نهده غ یهار و ز  مع

لهی زاییبیابان و 57/3 وزنی میانگین با بادی فرسایک شهت، هایشهاخص شهدید، خی شهکل معی  و ت

یهاهی یوشک درصد مشارکت، سهایک) گ بهی فر کهی ههدایت ،(آ یهزان آب، الکتری  سهاینه، بهارش م

یهانگین بها ترتیب به خاک الکتریکی هدایت و خشکی شاخص نهی م  ،3 ،03/3 ،29/3 ،46/3 ،5/3 وز

بهان هایشهاخص تهرینمهم شدید زاییبیابان با همگی و 91/2 و 3 قهه در زاییبیا شهندمی منط  در. با

سهط ،27/2 عهددی ارزش با مطالعه مورد منطقه در زاییبیابان فعلی وضعیت و شدت مجموع  و متو

نهین. شد ارزیابی ،(شدید) زاییبیابان کالس افزایک نهآستا در مهل تهرینمهم همچ بهان عوا  در زاییبیا

 تهوان ،(سهنگریزه و سهن  کهم درصد و گیاهی یوشک شامل) خاک سطح یوشک فقر شامل منطقه

شهاورزی جهت منطقه کم طبیعی مهداری و ک جهه بها) سهنتی دا کهای بهه تو یهاد ات عهاش ز یهن بهه م  ا

یهاری و فراخشک اقلیم بودن دارا زیرزمینی، هایآب از رویهبی برداشت ،(هافعالیت شهاورزی و آب  ک

 باشند.می غیراصولی

سهت، شهده انجام جهان سرتاسر در زاییبیابان ریسک و خطر مورد در زیادی تحقیقات تاکنون  ا

نهای خطر یا و شده منجر مدیریتی برنامه به کمتر ریسک و خطر برآورد موارد، بیشتر در اما مهه مب  برنا

یهیبیابان اینکه به توجه با. است شده توجه ریسک مفهوم به کمتر و گرفته قرار مدیریتی قهه در زا  منط

عهال شکل در منطقه خاص ژئومورفولوژیکی و ادافیکی اقلیمی، شرایط دلیل به باخرز-تایباد بیابانی  ف

یهن ههدف است، ییوسته وقوع به خود یهق ا یهابی تحق سهایی و شهدت ارز ههای ینتهرمهم شنا  معیار

نهوان به IMDPA مدل از استفاده با زاییبیابان یهه ع یهابی یا سهک ارز نهای و ری مهه تهدوین مب  هایبرنا

لهی اقدام راستای در منطقه در آن کنترل و مبارزه جهت مدیریتی بهان م مهی زداییبیا سهت الزا شهه. ا  نق

یهن کهه چرا باشد، زاییبیابان بحران مدیریت برای کارآمد و مناسب ابزاری و نقشه تواندمی ریسک  ا
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مهه نوع و تأخر و تقدم تواندمی منطقه زاییبیابان در مثثر هایشاخص و نقشه  بهرای را مهدیریتی برنا

 .کند مشیص کاری واحد هر

 هامواد و روش

 معرفي منطقه مورد مطالعه

طهول -منطقه تایباد سهت و دارای  تهه ا قهرار گرف ضهوی  سهان ر باخرز در جنوب شرقی استان خرا

یههایی جغر یههایی  61°43´ 47̋  تهها 60°51 ´ 23 ̋ اف عههر  جغراف  07̋ تهها  34°45´83/16̋ شههرقی و 

یها،  800. ارتفاع متوسط منطقه استشمالی  32°35´ سهالیانه متر از سطح در نهدگی  سهط بار  154متو

حهرارت  2/41و  -2/9 و حداکثر مطلق به ترتیب درجه حرارت حداقل، مترمیلی جهه  یهانگین در و م

عهی ، درصد 55متوسط رطوبت نسبی  است. گرادیدرجه سانت 4/16 عهرق واق یهر و ت قهدار تبی  150م

بهرژهمتر و یلیم 2045میزان تبییر و تعرق یتانسیل ، مترمیلی بهه روش آم سهرد  و  نوع اقلیم خشک و 

هها کمترین آن مطالعه در فصل زمستان ودومارتن است. بیشترین میزان رطوبت نسبی در منطقه مورد

قهدار ان مشاهده شده است. بیشترین فشاردر فصل تابست تهرین م یهر و کم در  بیار اشباع متوسط در ت

ثهر  شود و فشارمی مشاهده دی بهایترین ا سهت.  نهه ا شهینه و در دی کمی یهر بی بیار اشباع واقعی در ت

بهاد  .غربی و شمال استترتیب مربوط به جهات شمالتیریبی باد نیز به سهرعت  سهاینه  یهانگین   6م

 نیه است.متر در ثا
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 نقشه موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه -1شکل 

شهدسولها و اریدیسولمطالعه از دوازده رده خاک دو رده آنتیدر منطقه مورد سهایی   و ؛هها شنا

بهبادی )با بافت لومی شنی( تشکیل میخاک غالب منطقه را رسوبات کواترنری ماسه چهه  ه دهند. اگر

مهی بهاً از سمت شمال غرب، درصد سیلت و رس افزایک  نهی تقری یهان آب زیرزمی ههت جر بهد. ج یا

نهد شرق دشت است. سطح آب زیرزمینی در ناحیه یلغرب به جنوبشمال حهوالی  150ب تهر و در  م

تهر  میروط افکنه روس رود به کمتر از دو متر در 90متر و در شمال شرق از  20شهر تایباد حدود  م

شهده  90کند. متوسط افت ساینه سطح آبیوان دشت ه هریرود تغییر میدر حاشی سانتی متر محاسبه 

سهال  75/0طور متوسط به 82اساس آمار، افت سال  است و بر کهه از  سهت   -25/5تهاکنون  75متر ا

سهیل کهوه متر افت داشته است. محل تغذیه این دشت ارتفاعات باخرز و م یهن  کهه از ا سهت  ههایی ا

سهیمات های روسافکنهیرد و نیز میروطگسرچشمه می ظهر تق عهه از ن مهورد مطال رود هست. منطقه 

بهاخرزکشوری در جنوب بهاد و  سهتان تای قهه دو شهر  96و  شرقی خراسان رضوی قرار دارد. این منط

یهت  شودرا شامل می 1390نفر در سال  162006روستا با جمعیت  یهن جمع فهر در  81732کهه از ا ن

شهاورزی و  70و روستاها ساکن هستند  بهه ک یهت  یهه جمع درصد جمعیت روستایی به دامداری و بق

 ها مشغول هستند.سایر شغل
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سهت. در باخرز شامل سه واحد کوهستان، دشت-از نظر ژئومورفولوژی، منطقه تایباد سر و یالیا ا

پهه بهل واحد کوهستان یک تیپ ت یهزه قا سهنگی و وار نهزد  لهوژی برو سهاره ژئومرفو مهاهور و دو رخ

شهت سر، دشتفرسایشی یی است. در واحد دشت سر، سه تیپ شامل  دشت سرشناسا -ایانداژ و د

 سر یوشیده مجزا شده است.

 ی(واحد کارهای ژئومورفولوژی )نقشه رخساره

شههمنظور دستبه یهن روش، نق کهاری در ا حهدهای  کهاربری های زمینیابی به نقشه وا سهی،  شنا

مههاهواره صههاویر  ضههی، ت سههایت  2015 سههال  Landsat5ایارا  Google)از  Spotو  USGSاز وب 

Earthشهدند. در ( )که به غهام  کهدیگر اد بها ی شهده(  سهتفاده  منظور تصحیح مرزها از این تصاویر نیز ا

فهزار سر و یالیا با استفاده از نرممرحله بعد اقدام به رسم نقشه تفکیکی واحدهای کوهستان و دشت ا

ArcGIS 10.2 .گردید 

 زایيبیابان خطر برآورد

مهی ناحیه سه و ایران در زاییبیابان شاخص 35 و معیار نه ،IMDPA مدل قالب در شهک، اقلی  خ

یهار 9 این که گردید ارائه مرطوبنیمه خشک و خشکنیمه نهدعبارت مع لهیم،  از ا سهیزمین اق  و شنا

مهاعی – اقتصادی کشاورزی، ،(بادی – آبی) فرسایک آب، گیاهی، یوشک خاک، ژئومرفولوژی،  اجت

هها این به رسیدن جهت. صنعتی و شهری توسعه و یهد سهعی معیار عهات گرد سهبتاً مطال  در کهاملی ن

هههفرس خاک، ژئومرفولوژی، و شناسیزمین اقلیم، گیاهی، یوشک فیزیوگرافی، هایزمینه بهی) ایکه  آ

یهرد صورت منطقه در اجتماعی –اقتصادی شاورزی،ههههههک ،(بادی – نهابراین ؛گ یهن از یهک ههر ب  ا

سهیمهورد جداگانه صورتبه است، شده گرفته نظر در زاییبیابان هایمعیار عنوان به که مترهایارا  برر

 صهورت کهاری واحدهای در نظر،مورد هایشاخص امتیازدهی بعد مرحله در. گرفتند قرار مطالعه و

سهتنا و منابع بررسی به توجه با زاییبیابان در آن تأثیر براساس ییه هر به. یذیردمی  سهایر کهار بهه دا

ههار  تهایک  بین وزنی منطقه، شرایط به توجه با و محققین  یهک ارزش کهه طهوری بهه شهد؛ دادهچ

سهت بهوده وزن بدترینچهار  ارزش و بهترین فهری( )1 جهدول) ا  عهددی ارزش و( 1389 زاده،جع
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بهدیل ArcGIS 10.2 افزارنرم در کاری واحدهای در هاشاخص تولیدشده شهه بهه ت ضهوعی هاینق  مو

 .شودمی

 IMDPA زایی مدلی بیابانهاکالسبندی طبقه -1 جدول

 عالمت دامنه اعداد کالس

 I 0 -5/1 کم و ناچیز

 II 6/1 – 5/2 متوسط

 III 6/2 – 5/3 شدید

 IV 6/3 – 4 خیلی شدید

 

نهاچیز،طور که مالحظه میهمان کهم و  کهالس  شهدید و  شود نقشه هر معیار در چهار  سهط،  متو

بهه گردد.بندی میخیلی شدید براساس وزن منسوب، طبقه هها  سهت بنابراین نه نقشه وضعیت معیار د

نهد زایی میها در بیابانها برای مطالعه کیفیت هر معیار و تاًثیر آنآید که این نقشهمی کهار رو توانند به 

لهیم، زمینزایی بردهنده وضعیت بیابانو درنهایت نقشه نهایی که نشان ههای اق سهی و اساس معیار شنا

سهعه  ژئومرفولوژی، یوشک گیاهی، کشاورزی، آب، خاک، فرسایک، مسائل اجتماعی و اقتصادی، تو

مهول  شهری و صنعتی )تکنوژنیکی( در منطقه است از میانگین هندسی معیارهای مذکور بر اساس فر

 دست آمد زیر به

DM= (QC  . QV  . QS  . QG  . QA  . QE  . QW  . Q(S-E)  . QT)^1/9 

QC  معیار کیفیت اقلیم
1 

Qv  معیار کیفیت یوشک
2 

 
1 Climat Quality Index 
2 Vegetation Quality Index 
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Qs  معیار کیفیت خاک
1 

QG  معیار کیفیت زمینشناسی و ژئومرفولوژی
2 

QA  معیار کیفیت کشاورزی
3 

QE  معیار کیفیت فرسایک
4 

QW  معیار کیفیت آب
5 

Q(S-E)  معیار کیفیت مسائل اجتماعی- اقتصادی
6 

QT   معیار کیفیت توسعه شهری و صنعتی )تکتوژنیکی(
7 

نهه در این تحقیق نه معیار مورد بررسی قرار گرفته است و نقشه بیابان زایی منطقه از میانگین هندسی 

 معیار به دست آمده است.

 زایيارزیابي ریسک بیابان

نهق، برآورد می  R = H. E. Vزایی با معادله ریسک ریسک کلی بیابان کهه در آن1388شود )او  .) 

R  ،ریسکH  ،بزرگی خطرE  عناصر در معر  خطر وV صهر درجه آسیب یذیری عناصر است. عنا

سهاختمان شهامل  یهژوهک  نهایی میها، راهریسک مورد بررسی در این  سهات زیرب شهند. هها و تأسی با

سهک ها میها و ریسک به خودروها در راهریسک به محتوای ساختمان تواند یک بیک بزرگی از ری

عهالوه ها مشکل است و همچنین فاقد دادهد. اما تیمین این ریسکرا شامل شون سهتند.  های کافی ه

سهیببر این، ریسک به جان انسان صهر آ گهر عنا نهد ها )ریسک جانی( قابل برآورد نیست. دی یذیر مان

شهی از های برق و تلفن نیز به عنوان هزینهشبکه سهک نا یهزان ری سهبه م های غیرمستقیم هستند و محا

 (.2008، 8ز مشکل است )زیزریها نیآن

 

 
1 Soil Quality Index 
2 Geomorphology Quality Index 
3 Agriculture Quality Index 
4 Erosion Quality Index 
5 Water Quality Index 
6 Social Quality Index 
7 Techno genic Quality Index 
8 Zezere 



 باخرز ، استان خراسان رضوی-تایبادمنطقه مدیریت بیابان در برنامه و تدوین  ریسکخطر،  ارزیابي            136

 

 عناصر در معرض خطر

عهر  با استفاده از نقشه صهر در م بهرداری از عنا سهت  های کاربری اراضی و تویوگرافی و با فهر

کهالس تأسخطر )اراضی کشاورزی، مرتع، روستا،  شهه  حهد از نق ههر وا شهمه( در  جهاده و چ یسات، 

عهر   جهدول خطر، عناصر مورد نظر شناخته و نقشه عناصر در م یهد ) یهه گرد طهر ته نهق، 2خ ( )او

1388.) 

 باخرز-های عناصر در معرض خطر در منطقه تایبادکالس -2 جدول

 تعداد عنصر طبقات کیفي عناصرکالس ردیف

1 I 2 خیلی کم≥ 

2 II 3 کم 

3 III 4 متوسط 

4 IV 5 زیاد 

5 V 6 خیلی زیاد 

 پذیری عناصریبآس

طهر، یس از مشیص شدن کالس و شناسایی عنا شهه خ حهد از نق ههر وا ی ههاکالسصر در 

سهتفاده از یبآس بها ا نهد و  یذیری عناصر با توجه به اینکه در چه کالسی از شدت خطر قرار دار

یهاز امتیازات کارشناسی و بررسی شرایط حوضه مورد سهبه امت بهرای محا یهد.  یهین گرد مطالعه تع

حهیبآس لهوژیکی یذیری عناصر، وجود خطر و شرایط هر یک از عناصر از ل صهادی و اکو اظ اقت

سهتحائز اهمیت  یهاز ا یهت و امت نهد از اهم قهرار دار بهایتری  طهر  کهالس خ کهه در  صهری  . عنا

 (.4و  3باشند )جدول یذیری بیشتری برخوردار مییبآس
 امتیاز صفات عناصر در معرض خطر -3جدول 

 عامل عناصر
 عدد

 آسیب 

 مرتع
افزایک  2خطر با ضریب  با بای رفتن ارزش گیاهان مرتعی و افزایک شدت

 کندییدا می
10- 2 

 3 -15افزایک  3یذیرتر و شدت خطر افزایک ییدا کند با ضریب هر چه گیاه آسیب زراعت
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 کندییدا می

 2 -10 کندافزایک ییدا می 2با افزایک کالس خطر با ضریب  چشمه

-اماکن

 یمسکون
 3 -15 کندافزایک ییدا می 3با افزایک کالس خطر با ضریب 

 2 -10 کندافزایک ییدا می 2با افزایک کالس خطر با ضریب  تأسیسات

 2 -10 کندافزایک ییدا می 2های با افزایک کالس خطر با ضریب جاده جاده

 (1389نژاد )اقتباس از نظری

 پذیری عناصر در معرض خطرو عدد آسیباستاندارد کالس  -4جدول 

 پذیریبعدد آسی طبقات کیفي پذیریکالس آسیب

I 7 خیلی کم > 

II 7 -15 کم 

III 15 -35 متوسط 

IV 35 -45 زیاد 

V 45 خیلی زیاد < 

 (1389نژاد )اقتباس از نظری

 ریسک

لههه  سههک از معاد عههدد ری سههبه  طههر، R= H . E . Vبههرای محا صههر خ عههددی عنا ، ارزش 

حهدیبآس یهت وا لهم منطیذیری عناصر و شدت خطر در هم ضرب و اولو کهاری میت قهه های 

کهای های مدیریتی مبارزه با بیابانبندی برنامهجهت اولویت مهون  سهتفاده از آز زایی تعیین و با ا

 (.1389نژاد، ( )نظری5ها مشیص گردید )جدول اسکوئر تفاوت آماری مساحت کالس

 باخرز-استاندارد کالس و عدد ریسک در منطقه تایباد -5 جدول

 عدد ریسک طبقات کیفي کالس ریسک

 0-10 کم 1

 10 - 25 متوسط 2

 25 - 40 زیاد 3

 >40 خیلی زیاد 4
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 زایيبندی برنامه مدیریت بیاباناولویت

بهانبندی برنامهکالس مدیریت، اولویت اساسبر حهران بیا بها ب لهه  زایی در های مدیریتی مقاب

 باخرز تعیین گردید.-منطقه تایباد

 هجنتی

 های ژئومورفولوژی )واحدهای کاری(رخساره 

کهاری(  25تیپ و مطالعه به سه واحد، هفت طقه موردمن حهد  لهوژی )وا سهاره ژئومورفو رخ

بهه طوریتفکیک شد به بهوط  حهدکاری( مر که مساحت کوچکترین رخساره ژئومورفولوژی )وا

بهه تربزرگ)کویر( و مساحت  25ی واحد کار کهارین رخساره ژئومورفولوژی مربوط  حهد  ی وا

 (.2، شکل 5)جدول  است ای(های آبرفتی و رودخانه)دشت 20

 

 

 باخرز-نقشه واحدهای کاری )رخساره ژئومورفولوژیکی( منطقه تایباد -2شکل
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 باخرز-تایبادتوزیع فراوانی واحدهای ژئومورفولوژی منطقه  -5 جدول

ني
اوا

فر
 

صد
در

 
 مساحت

رهکتا)

ره (
ما

ش
 

 رخساره

پ
تی

حد 
وا

 

1 3/0% 1387 1 
و کنگلومرایی  سن ماسهرخنمون سنگی 

 اریزه()و

فع
مرت
تا 
سب
ه ن
کو

 

ان
ست

وه
ک

 

1 
22/0

% 
 رخنمون سنگی کنگلومرایی و  آهکی 2 1050

 رخنمون سنگی آهکی و گچی   3 16057 3% 1

 گرانیتی-رخنمون سنگی شیستی 17 7600 6/1% 2

1 
25/0

% 
 بازالتی -رخنمون سنگی آندزیتی   4 1165

 رخنمون سنگی آندزیتی 5 3238 7/0% 1

 رخنمون سنگی آندزیتی 6 15710 3/3% 1

 رخنمون سنگی ریولیتی تا ریوداکتیک آتشفشانی 9 9273 2% 2

 ماسه سنگی )دامنه نامنظم(-رخنمون سنگی شیلی 22 4325 1% 1

 رخنمون سنگی گرانیتی 10 4864 1% 2

 ماسه سنگی-گچی-رخنمون سنگی مارنی  11 5363 2/1% 1

 کنگلومرایی  ن سنگی ماسه سن  ورخنمو 14 12900 7/2 3

1 
55/0

% 
 رخنمون سنگی آندزیتی و داکتیکی آتشفشانی 7 2638

1 7/0% 3295 8 
)توف ریولیتی و ماهور با فرسایک آبراهه ای تپه

 ریوداکتیکی(

  

تپه
ور
اه
م

 

تپه
ور

اه
م

 

 ماهور با فرسایک خندقیتپه 12 10000 2% 4

 )بدلند(ور ماهتپه 13 41000 7/8% 9

 ماهورتپه 16 10000 2% 4
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ني
اوا

فر
 

صد
در

 

 مساحت

رهکتا)

ره (
ما

ش
 

 رخساره

پ
تی

حد 
وا

 

 اینسلبرگ فرسایشی 15 9980 2% 3

شی
سای
فر

 

د
ت

ش
سر

 

12 
2/11

% 
52950 19 

و تراسهای فوقانی )نیمه کشت  دشت های آبرفتی

 شده( )رسوبات جدید(

داژ
ایان

 

      

 ای تثبیت شده )نیمه فعال(های ماسهتپه 21 7220 5/1% 1

ده
شی
یو

 

 اینسلبرگ فرسایشی 23 4847 1% 1

9 47% 222900 20 
)کشاورزی(  و تراسهای یایینی دشت های آبرفتی

 )رسوبات قدیمی(

 کفه رسی 18 21700 5/4% 3

1 2/1% 5480 24 

 آبرفت و میروط افکنه یایینی
شیه
حا

م
ب
طو
ر

الیا 
پ

 

1 1/0% 230 25  

ویر
ک

 شوره زار 

 

 عهزایي منطقه موردمطالخطر بیابان

 معیار اقلیم

یهب از نظر شاخص بهه ترت شهکی  شهاخص خ قهه  65و  54های بارش ساینه و  صهد منط در

بهه متر( و خیلییلیم 150مطالعاتی در کالس شدید )بارندگی کمتر از  شدید قرار دارد. با توجه 

 توان دریافت که فرمول زیر می
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QC = (QC1 .QC2.) ^ (1/n) = ( (2/3 ×54/2 ^ (2/1)  = 87/2  

کهالس  87/2عددی معیار اقلیم ارزش  حهدوده  است. بنابراین منطقه از نظر معیار اقلیم در م

سهیشدید بیابان نهی ارزش شهدهانجامهای زایی قرار دارد. برر سهط وز مهی بهر روی متو ههای ک

مهوردهای معیار اقلیم نشان میشاخص مهثثرترین دهد که در منطقه  شهکی  شهاخص خ عهه  مطال

 . استزایی در منطقه عامل در افزایک شدت بیابان

 شناسيمعیار زمین

طهابق  74/0شیب متوسط منطقه  شدهانجامبا توجه به مطالعات فیزیوگرافی  یهد. م تعیین گرد

کهالس  %5زایی )دشت(، منطقه در کالس کم و ناچیز بیابان %68 شدهانجاممحاسبات  منطقه در 

بهایتر از % از م 26ای( و ماهور و تپه ماسهزایی )تپهمتوسط بیابان سهت %15نطقه دارای شیبی   ا

%( قرار دارد. همچنین میانگین ارزش  6( و خیلی شدید )%21)کوه مرتفع( و در کالس شدید )

%   16آمد که در کالس متوسط قرار دارد.  به دست ددی این شاخص با توجه به مساحت، دوع

حهد باشند. با توجشناسی دارای حساسیت بسیار شدید میاز سازند زمین ههر وا سهاحت  بهه م ه 

بهه  و در محدوده کالس شدید قرار دارد. 86/2ارزش عددی داده شده به حساسیت  جهه  بها تو

ضهی در  مطالعات صورت گرفته مشیص شد که منطقه مورد مطالعه از نظر شاخص کاربری ارا

 % از منطقه در کالس متوسط، 3% از منطقه در کالس کم و ناچیز،  1چهار کالس قرار دارد که 

جهدول  68% در کالس شدید و  28 قهرار دارد ) شهدید  لهی  کهالس خی قهه در  ( و 8-4% از منط

  گیرد.زایی قرار میبیابانآمد که در محدوده کالس شدید  به دست 4/3میانگین ارزش عددی 

کهم و زایی براساس این معیار نشان مینقشه نهایی شدت بیابان دهد که منطقه در سه کالس 

بههناچیز و متوسط و  کهه  تهه  نهی شدید قرار گرف صهد فراوا یهب دارای در سهت 88و  11و 1ترت  ا

 توان دریافت که (. با توجه به فرمول زیر می18-4و شکل  9-4)جدول 
QG = (QG1 .QG2. QG3)^(1/n) = ( (4/3× 86/2 ×2 ^ (3/1)  = 69/2  

یهار در م 69/2شناسی برابر ینزمارزش معیار  یهن مع ظهر ا قهه از ن حهدوده است. بنابراین منط

های کمی بر روی متوسط وزنی ارزش شدهانجامهای زایی قرار دارد. بررسیکالس شدید بیابان
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بهه دو های معیار مذکور نشان میشاخص سهبت  دهد که در منطقه مورد مطالعه شاخص شیب ن

 . استزایی در منطقه را دارا شاخص دیگر تأثیر کمتری در افزایک شدت بیابان
 

 معیار پوشش گیاهي

عهه  شهدید  56/2امتیاز مربوط به معیار یوشک گیاهی منطقه مورد مطال کهالس  حهدوده  در م

سهط و  شدهانجامتعیین شد. مطابق محاسبات  منطقه این شاخص در سه کالس کم و ناچیز، متو

نهی شدید قرار دارد که به صهد فراوا یهب دارای در سهت 29و  70، 1ترت ضهعیت ا سهی و . در برر

یهکیوشک گیاهی، درصد تاج یو و  سهاله شک گیاهان دائمی و ترکیب گیاهی )گیاهان مهاجم، 

یهین واحد کار( امتیاز مربوطه در هر 6-3( مدنظر قرار گرفت و بر اساس جدول )چندساله ی تع

کهالس زایی برشد. با توجه به نقشه شدت بیابان اساس این شاخص معلوم شد که منطقه در سه 

 است 4/26و  71، 6/2به ترتیب دارای درصد فراوانی کم و ناچیز، متوسط و شدید قرار دارد و 

حهدوده  دستبه 5/2(؛ همچنین با توجه به مساحت، ارزش عددی 12-4)جدول  کهه در م مهد  آ

 . زایی قرار داردالس متوسط بیابانک

بههتجدید یوشک گیاهی بر یهات اساس تجدید حیات  سهتفاده از عمل بها ا عهی و  صهورت طبی

مهوردمیاصالحی مورد ارزیابی قرار  قهه  ههت منط طهه ج عهه گیرد که امتیاز مربو و در  85/2مطال

سهط و  محدوده کالس شدید تعیین شد. طبق این شاخص منطقه در سه کالس کم و ناچیز، متو

دهد که منطقه در دو زایی بر اساس این معیار نشان میشدید قرار دارد. نقشه نهایی شدت بیابان

 . است 85و  15ترتیب دارای فراوانی که بهکالس کم و ناچیز و شدید قرار گرفته 

 توان دریافت که با توجه به فرمول زیر می
Qv = (Qv1 .Qv2. Qv3)^(1/n) = ( (85/2× 5/2 ×56/2 ^ (3/1)  = 63/2  

یهاهی  یهار در  6559/2ارزش عددی معیار یوشک گ یهن مع ظهر ا قهه از ن نهابراین منط سهت. ب ا

بهان شهدید بیا قهرار دارد. برمحدوده کالس  سهیزایی  نهی  شهدهانجامهای ر سهط وز بهر روی متو

مهوردهای معیار مذکور نشان میهای کمی شاخصارزش قهه  کهه در منط شهاخص دهد  عهه  مطال

 . استزایی در منطقه تجدید یوشک گیاهی عامل مثثرتر در افزایک شدت بیابان
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 معیار کشاورزی

کهالس در  که در این استمنطقه مربوط به مرتع  %79/54با توجه به این معیار  معیار بدون 

جهه  نظر گرفته شده و در معیار یوشک گیاهی امتیاز داده شده است. شاخص الگوی کشت با تو

نهی  47متوسط با فراوانی  دو کالسمنطقه در  شدهانجامبه مطالعات  بها فراوا شهدید  قهرار  16و 

یهاز  بها امت بها توقهرار می 55/2دارد. ارزش کمی این شاخص در کالس متوسط  یهرد.  بهه گ جهه 

قهه را میینماشها و در منطقه، کالس کاربرد نهاده شدهانجاممطالعات  بها آیت منط سهنتی  تهوان 

بها کاربرد نهاده های شیمیایی خارجی مزرعه تعیین نمود. بنابراین این شاخص در کالس شدید 

 گیرد. قرار می 2/3امتیاز 

شهد 51شاخص عملکرد محصویت دو کالس متوسط با فراوانی  نهی % و  بها فراوا %  12ید 

ههایی قهرار می 5/2تعیین گردید. بنابراین این شاخص در کالس متوسط با امتیاز  شهه ن یهرد. نق گ

تهه و اساس این معیار نشان میزایی برشدت بیابان قهرار گرف شهدید  کهالس  قهه در  کهه منط دهد 

 توان دریافت که . با توجه به فرمول زیر میاست%  63دارای فراوانی 
QA = (QA1 .QA2. QA3)^(1/n) = ( (5/2× 2/3 ×55/2 ^ (3/1)  = 73/2  

حهدوده  73/2ارزش عددی معیار کشاورزی  یهار در م یهن مع ظهر ا قهه از ن است. بنابراین منط

 زایی قرار دارد.کالس شدید بیابان

شهاخصبر روی متوسط وزنی ارزش شدهانجامهای بررسی مهی  مهذکور ههای ک یهار  های مع

ههاده و  مطالعهمورددهد که در منطقه نشان می شهشاخص کاربرد ن مهثثرتر در ینما مهل  آیت عا

بهر کلیه شاخص 20-4. به طور کلی جدول استزایی در منطقه افزایک شدت بیابان مهثثر  های 

 دهد.معیار کشاورزی را نشان می

 اجتماعي –معیار اقتصادی 

کهالاز نظر فقر  منطقه مورد شدهانجامبا توجه به مطالعات  یهاز مطالعه در  بها امت سهط  س متو

کهالس اساس شاخص عوامل نهادی و حقوقی منطقه موردبرگیرد. قرار می 34/2 عهه در دو  مطال

یهن  67و  33متوسط و شدید قرار دارد که به ترتیب دارای فراوانی  بهه ا جهه  درصد است. با تو
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مهی 79/2اطالعات متوسط ارزش عددی این شاخص با امتیاز  قهرار  یهکه در کالس شدید  رد. گ

نهی  بها فراوا نهی  42شاخص تشکل و مشارکت در دو کالس متوسط  بها فراوا شهدید  %  58% و 

شهدت  76/2و ارزش عددی این شاخص با امتیاز  است در کالس شدید قرار دارد. نقشه نهایی 

تهه زایی بر اساس این معیار نشان میبیابان دهد که منطقه در دو کالس متوسط و شدید قرار گرف

یهر میمی درصد 73و 27دارای فراوانی  که به ترتیب  فهت باشند. با توجه به فرمول ز تهوان دریا

 که 
Q(S-E) = (Q(S-E)1 . Q(S-E)2 . Q(S-E) 3)^(1/n) = (2/34× 2/79 × 2/76(^)1/3( = 2/62 

. بنابراین منطقه از نظر این معیار در است 62/2اجتماعی  -که ارزش عددی معیار اقتصادی 

شهدید بهان محدوده کالس  سهیبیا قهرار دارد. برر نهی  شهدهانجامهای زایی  سهط وز بهر روی متو

مهوردهای معیار مذکور نشان میهای کمی شاخصارزش قهه  کهه در منط ههد  سهه د ههر  عهه  مطال

 باشند. زایی میشاخص دارای تأثیر یکسانی در افزایک شدت بیابان

 معیار فرسایش

 زیر معیار فرسایش آبي

بهرای مقدار فرسایک آبی بر اسا سهپس  یهین و  قهه تع سهطح منط س مدل جهانی فرسایک در 

تهراکم امتیازدهی شاخص نهوع و  شهاخص  سهاس  بهر ا فهت.  قهرار گر سهتفاده  مهورد ا های کیفی 

نهی 21فرسایک آبی منطقه مورد مطالعه در چهار کالس کم و ناچیز با فراوانی   ، متوسط با فراوا

نهی  58و شدید با فراوانی  7 بها فراوا صهد  15و خیلی شدید  یهن  قهرار دارددر مهی ا و ارزش ک

سهتفاده از استو در محدوده کالس شدید  68/2شاخص با امتیاز  نهوع ا شهاخص  بهه  . با توجه 

%( و  5/68اراضی منطقه در چهار کالس کم و ناچیز ، متوسط، شدید )بیشترین درصد فراوانی، 

یهاز  استخیلی شدید  بها امت یهارامتر  یهن  حهدودهر و د 92/2و میانگین ارزش عددی ا کهالس  م

 گیرد. شدید قرار می

سهط، شاخص تراکم تاج یوشک گیاهی منطقه مورد نهاچیز، متو مطالعه در چهار کالس کم و 

یهارامتر  استشدید %( و خیلی 66شدید )بیشترین درصد فراوانی،  و میانگین ارزش عددی این 
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سهاس گیرد. نقشه نهایی شدت بیابانکالس شدید قرار می محدودهو در  91/2با امتیاز  زایی بر ا

شهدید این زیر معیار نشان می دهد که منطقه مورد مطالعه در چهار کالس کم و ناچیز، متوسط، 

یهر میاستشدید %( و خیلی 63)بیشترین درصد فراوانی،  فهت . با توجه به فرمول ز تهوان دریا

 که 
QEwater = (QEwater1 .QEwater2. QEwater3)^(1/n) = (2/68× 2/92 ×2/91(^)1/3( = 2/83 

یهار در  83/2که ارزش عددی زیر معیار فرسایک آبی  یهن مع ظهر ا قهه از ن است. بنابراین منط

بهان شهدید بیا سهیمحدوده کالس  قهرار دارد. برر نهی  شهدهانجامهای زایی  سهط وز بهر روی متو

نهوع مورددهد که در منطقه ر مذکور نشان میهای معیاهای کمی شاخصارزش مطالعه شاخص 

بهانتقراستفاده از اراضی و تراکم یوشک گیاهی  شهدت بیا فهزایک  سهانی در ا تهأثیر یک بهاً  زایی ی

 باشند.منطقه را دارا می

 زیر معیار فرسایش بادی

مهی 75/2مطالعه با امتیاز اساس این معیار منطقه موردبر قهرار  شهدید  -و در محدوده کالس 

نهاچیز ، در منطقه مورد گیرد. شاخص ظهور رخساره فرسایشی کهم و  کهالس  ههار  مطالعه در چ

نهی،  صهد فراوا لهی 49متوسط، شدید )بیشترین در سهتشهدید %( و خی یهن  ا عهددی ا و ارزش 

. شاخص درصد یوشک گیاهی در منطقه استدر محدوده کالس متوسط  7/2شاخص با امتیاز 

شهترین درمطالعه در چهار کالس کم و ناچیزمورد شهدید )بی نهی، ، متوسط،  %( و  64صهد فراوا

یهاز  استشدید خیلی بها امت شهاخص  یهن  عهددی ا سهاحت، ارزش  بهه م جهه  و در  62/2و با تو

شهان محدوده کالس شدید قرار دارد. نقشه نهایی شدت بیابان یهار ن یهر مع یهن ز زایی بر اساس ا

نهی، می صهد فراوا %( و  57دهد که منطقه چهار کالس کم و ناچیز، متوسط، شدید )بیشترین در

 توان دریافت که با توجه به فرمول زیر می .استشدید خیلی

QEwind = (QEwind1 .QEwind2. QEwind3)^(1/n) = (2/7× 2/75 ×2/62(^)1/3( = 2 /69 

یهن می دستبه 69/2ارزش عددی زیر معیار فرسایک بادی  ظهر ا قهه از ن نهابراین منط یهد. ب آ

قهرار داردمعیار در محدوده کالس شدید بیابان سهیزایی  سهط  شهدهانجامهای . برر بهر روی متو

شهان میهای کمی شاخصوزنی ارزش مهذکور ن یهار  مهوردهای مع قهه  کهه در منط ههد  عهه د مطال
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لهی زایی در منطقه میدارای تأثیر بیشتری در افزایک شدت بیابان DSIشاخص  باشند. به طور ک

بهه ن میهای مثثر بر زیر معیار فرسایک بادی را نشا( کلیه شاخص33-4جدول ) دهد. با توجه 

بها بررسی نهاچیز  کهم و  های به عمل آمده منطقه مورد مطالعه بر اساس این معیار در سه کالس 

سهت %73/1و شدید با فراوانی  %51/60، متوسط با فراوانی %76/37فراوانی  نهین ارزش ا . همچ

 متوسط قرار دارد. و در محدوده 75/1کمی این معیار با امتیاز 

 توان دریافت که مول زیر میبا توجه به فر

QE = (QEwind . QEwater)
^(1/n) = (2/69× 2/83(^)1/2( = 2/76 

یهار در می دستبه 76/2ارزش عددی زیر معیار فرسایک  یهن مع آید. بنابراین منطقه از نظر ا

بهان شهدید بیا سهیمحدوده کالس  قهرار دارد. برر نهی  شهدهانجامهای زایی  سهط وز بهر روی متو

شهان می دستبههای ی زیر معیارهای معیار مذکور  و همچنین نقشههای کمارزش ههد آمده، ن د

یهار که در نیمه جنوبی منطقه مورد یهر مع شهمالی ز مهه  بهادی و در نی مطالعه زیر معیار فرسایک 

جهدول )طور. بهاستزایی فرسایک آبی عامل مثثرتر در افزایک شدت بیابان لهی  یهر 35-4ک ( ز

 دهد.ر فرسایک را نشان میمعیارهای مثثر بر معیا

 معیار تکنولوژی توسعه شهری

عهه در  مهورد مطال قهه  سهکونی ،منط شاخص تبدیل اراضی زراعی و باغی اطراف شهرها به م

سهیقرار می 34/2کالس متوسط با وزن  بهه برر جهه  بها تو بههگیرد.   مهلهای  سهه ع مهده و مقای آ

عهی و های تویوگرافی و قابلیت اراضی منطقه، منطقه از ننقشه ضهی مرت بهدیل ارا شهاخص ت ظهر 

بها وزن  شهدید  کهالس  سهب در  شهاورزی نامنا یها ک صهنعتی و  قهرار  52/1جنگلی به شهری و 

طهول جادهشدهانجامتوجه به محاسبات  گیرد. بامی مهوع  خهاکی ، مج سهه و  سهفالته، شو ههای آ

نهاچیز . بنابراین از این نظر منطقه استکیلومتر  500با   یباً برابرتقرموجود در منطقه  کهالس  در 

 توان دریافت که گیرد. با توجه به فرمول زیر میقرار می 2و کم با وزن 

QT = (QT1 .QT2. QT3)
^(1/n) = (2/34 × 1/52 ×2(^)1/3( = 1/92 
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یهار  92/1ارزش عددی معیار تکنولوژی توسعه شهری  یهن مع ظهر ا است. بنابراین منطقه از ن

نهی  شدهانجامهای دارد. بررسی زایی قراردر محدوده کالس متوسط بیابان سهط وز بهر روی متو

مهوردهای معیار مذکور نشان میهای کمی شاخصارزش قهه  کهه در منط شهاخص دهد  عهه  مطال

مهل در  مهثثرترین عا سهب،  تبدیل اراضی زراعی و باغی به شهری و صنعتی و یا کشاورزی نامنا

 باشد. زایی در منطقه میافزایک شدت بیابان

 ینيمعیار آب زیرزم

بها وزن منطقه مورد نهاچیز   15/1مطالعه از نظر شاخص نسبت جذب سدیم در کالس کم و 

بها  21گیرد. شاخص هدایت الکتریکی در سه کالس کم و ناچیز با فراوانی قرار می سهط  %، متو

سهط  است%  15شدید با فراوانی % و خیلی 64فراوانی  بنابراین از این نظر منطقه در کالس متو

گیرد. شاخص افت سطح ایستابی آب زیرزمینی در دو  کالس کم و ناچیز قرار می 98/1با وزن 

بها است%  64%، متوسط با فراوانی  21با فراوانی  سهط  . بنابراین از این نظر منطقه در کالس متو

یهار آب منطقه مورد شدهانجامگیرد. با توجه به محاسبات قرار می 96/1وزن  ظهر مع عهه از ن مطال

. با توجه به است%  21% و متوسط با فراوانی  79دو کالس کم و ناچیز با فراوانی  زیرزمینی در

 توان دریافت که فرمول زیر می

Qw = (Qw1 .Qw2. Qw3)
^(1/n) = (1/15 × 1/98 ×1/96(^)1/3( = 1/65 

 

حهدوده  65/1ارزش عددی معیار آب زیرزمینی  یهار در م است. بنابراین منطقه از نظر این مع

نهی ارزش شدهانجامهای زایی قرار دارد. بررسیسط بیابانکالس متو سهط وز ههای بهر روی متو

شهان میکمی شاخص مهوردهای معیار مذکور ن قهه  کهه در منط ههد  ههدایت د شهاخص  عهه  مطال

 . استزایی در منطقه الکتریکی آب مثثرترین عامل در افزایک شدت بیابان

 معیار خاک

کالس کم و ناچیز با فراوانی  در چهارعمق خاک بررسی معیار خاک  نشان داد که شاخص 

نهی % و خیلی 23% ، شدید با فراوانی  52%  متوسط با فراوانی  11 بها فراوا سهت%  15شهدید   ا
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یهاز  بها امت حهدوده  52/2همچنین با توجه به مساحت متوسط ارزش عددی این شاخص  و در م

نهی . شاخص هدایت الکتریکی خاک در سه کالس کم استکالس متوسط  بها فراوا  40و ناچیز 

سهط  .است%  12، شدید با فراوانی % 48متوسط با فراوانی  %، همچنین با توجه به مساحت متو

. شاخص بافت خاک استو در محدوده کالس شدید  71/1ارزش عددی این شاخص با امتیاز 

نهی 68%، شدید با فراوانی  12در سه کالس متوسط با فراوانی  بها فراوا شهدید  %  20 % و خیلی 

حهدوده  3همچنین با توجه به مساحت متوسط ارزش عددی این شاخص با امتیاز  است و در م

یهار در منطقه مورد شدهانجامکالس شدید قرار دارد. با توجه به محاسبات  مطالعه از نظر این مع

نهی  %86/5چهار کالس کم و ناچیز با فراوانی  بها فراوا نهی  %07/75و متوسط  بها فراوا شهدید  و 

 توان دریافت که با توجه به فرمول زیر می است 08/19%

QS = (QS1 .QS2. QS3)
^(1/n) = (2/52 × 1/71×3 (^)1/3( = 2/36 

 

حهدوده می دستبه 36/2ارزش عددی معیار خاک  آید. بنابراین منطقه از نظر این معیار در م

سهط شدهانجامهای زایی قرار دارد. بررسیکالس متوسط بیابان نهی ارزش بهر روی متو ههای وز

ههدایت های معیار مذکور نشان میکمی شاخص شهاخص  عهه  مهورد مطال قهه  کهه در منط ههد  د

 . استزایی در منطقه الکتریکی مثثرترین عامل در افزایک شدت بیابان

 زایيمعیارهای بیابان

 (، فرسایک87/2زایی در منطقه مورد مطالعه، به ترتیب اهمیت شامل  اقلیم )معیارهای بیابان

مهاعی  –(، اقتصادی 63/2( یوشک گیاهی )69/2شناسی )(، زمین73/2(، کشاورزی )76/2) اجت

لهوژی )36/2(، خاک )62/2) نهی )92/1(، توسعه تکنو سهت( 65/1(، و آب زیرزمی جهدول  ا (6 ،

 (.3شکل
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 متوسط وزنی ارزش کمی معیارها -6 جدول

ف
ردی

 

 یيزاکالس بیابان متوسط ارزش عددی شاخص ارزیابي    

 شدید 63/2 معیار یوشک گیاهی 1

 متوسط 36/2 معیار خاک 2

 متوسط 92/1 معیار توسعه تکنولوژی 3

 شدید 62/2 اجتماعی معیار اقتصادی 4

 شدید 73/2 معیار کشاورزی 5

 شدید 87/2 معیار اقلیم 6

 شدید 76/2 معیار فرسایک 7

 شدید 69/2 شناسیزمین 8

 متوسط 65/1 معیار آب زیرزمینی 9

 

 

2.87 2.69 2.63 2.73 2.76 2.62
2.36 1.92 1.65
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 باخرز-در منطقه تایباد IMDPAزایی مدل تجزیه و تحلیل متوسط وزنی معیارهای بیابان -3 لشک
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 زایيشدت خطر بیابان

شهدت  ArcGIS 10/2 افزارنرمشده با استفاده از با توجه به محاسبات انجام عهددی  ارزش 

ضهوی به-خشک  تایبادزایی منطقه بیابان سهان ر سهتان خرا سهت 43/2اخرز ا کهه در  بهه د مهد.  آ

شهود. ( برآورد میIIزایی برای کل منطقه متوسط )، کالس بیابانIMDPAبندی رای  مدل طبقه

قهه در  63زایی کم و ناچیز و % از کل منطقه در کالس بیابان 37از نظر فراوانی نیز  % از کل منط

 (.5، شکل 2ول گیرد )جدزایی شدید قرار میکالس بیابان

 باخرز-زایی منطقه تایبادی خطر بیابانهاکالستوزیع فراوانی  -7 جدول

 درصد

 فراواني

 مساحت

 )هکتار(
 کد کالس کالس خطر دامنه وزن

 I کم و ناچیز 0 - 5/1 176023 37

 III شدید 6/2 - 5/3 294154 63

 جمع     473688 100

 

  توان دریافت کهبا توجه به فرمول زیر می

DM = (QC . QW . QS . QG . QA . QT . QE . Q(S-E) . QV)^(1/n) =  

(2/87 × 1/65 × 2/36 × 2/69 × 2/73 × 1/92 × 2/76 × 2/62 × 2/63(^)1/9( = 2 /43 

 

نهی ارزشهای انجامبررسی مهدل شده بر روی متوسط وز ههای  مهی معیار  IMDPAههای ک

عهدد  باخرز-دهد که در منطقه بیابانی تایبادنشان می شهدید  87/2معیار اقلیم با  کهالس  ( III)و 

 .استزایی مثثرترین عامل در افزایک شدت بیابان
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 شدت خطر بیابانزایی در منطقه تایباد باخرز -5شکل 

 

خطر اقدام  عر مدر بندی عناصر بندی نقشه ریسک ابتدا به شناسایی و طبقهبه منظور یهنه

کهالس آسیبو سپس با اعمال درجه  طهر،  شهدت خ شهه  گهرفتن نق ظهر  یذیری هر عنصر و در ن

 بندی گردید.کالس نقشه زایی از معادله عمومی ریسک و با چهارریسک بیابان

 زایينقشه عناصر در معرض خطر بیابان

یهوگرافی از نقشه کاربری اراضی، سطح اراضی کشاورزی و تعداد چشمه ها از روی نقشه تو

ها تعیین و به نقشه عناصر  و کالس عناصر اماکن مسکونی، طول جاده رقومی، تعداد 25000 1

 (.7و  6، شکل 8خطر تبدیل گردید )جدول  در معر 
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 باخرز-زایی منطقه تایبادنقشه عناصر در معرض خطر بیابان -6 شکل
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 باخرز-زایی منطقه تایبادنقشه کالس عناصر در معرض خطر بیابان -7 شکل

 

 باخرز-زایی منطقه تایبادخطر بیابانهای عناصر در معرض زیع فراوانی کالستو -8 جدول

 طبقات عناصرکالس

 کیفي

 تعداد

 عنصر

 مساحت

 (هکتار)

 درصد

 مساحت

 30 143294 ≤2 خیلی کم 1

 4 15997 3 کم 2

 2 9784 4 متوسط 3

 11 52899 5 زیاد 4

 53 251460 6 زیادخیلی 5

 100 473434 مجموع

 *01/0 217708 کوئراسکای

 دار است.معنی (>p 01/0)درصد  1ها در سطح * تفاوت مساحت کالس
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 خطر در معرضپذیری عناصر آسیب

صهر یبآسهای جهت تعیین کالس یهک از عنا یذیری عناصر از ضرایب کارشناسی برای هر 

جهه حتأسدر یهنه خطر استفاده شد. منطقه مورد مطالعه فاقد  بها در سهیت یسات مهم صنعتی  سا

یهت های ارتباطی، مراتع و چاهبای است. اماکن مسکونی، راه ها نسبت به عناصر  کر شده از اهم

 (.8، شکل 9بایتری برخوردارند )جدول 

 

 

 
 باخرز-زایی منطقه تایبادپذیری عناصر در معرض خطر بیاباننقشه آسیب -8 شکل
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 باخرز-ر معرض خطر در منطقه تایبادپذیری عناصر دهای آسیبفراوانی مساحت کالس -9 جدول

م
ردی

 

 کالس

ت  یذیریآسیب
بقا
ط

فی
کی

دد  
ع ب
سی
آ

ری
ذی
ی

 

 مساحت

د  )هکتار(
رص
د

ی 
وان
فرا

ت
اح
مس

 

1 II 6 24447 7-15 کم 

2 III 20 97921 15 - 35 متوسط 

3 IV 23 106376 35 - 45 زیاد 

4 V 51 244318 >50 زیادخیلی 

 100    473434 مجموع

  01/0* 7/107041 اسکوئرکای

 دار است.معنی (>p 01/0)درصد  1ها در سطح * تفاوت مساحت کالس

 

 زایيریسک بیابان -

نهی  با استفاده از معادله عمومی، عدد ریسک محاسبه و بر نهی فراوا طهم منح قهاط ع اساس ن

جهدول کالس، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد طبقه 4ها در تجمعی ییکسل سهت ) شهده ا بندی 

 (.9شکل  ،10
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 زایی منطقه مورد مطالعهنقشه ریسک بیابان -9 شکل

 باخرز-زایی منطقه تایبادهای ریسک بیابانتوزیع فراوانی کالس -10 جدول

 کریسکالس
   طبقات 

 کیفی

عدد 

 ریسک

 مساحت

 (هکتار)

درصد 

 مساحت

 18 86748 0-10 کم 1

 5/18 88359 10- 25 متوسط 2
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 12 54240 25- 40 زیاد 3

 51 240972 >40 زیادخیلی 4

 100 473434 مجموع

 01/0* 74612 اسکوئرکای

 دار است.معنی (>p 01/0)درصد  1ها در سطح * تفاوت مساحت کالس

 

 زایيهای مدیریتي خطر بیابانسیاست و برنامه -

زایی، با استفاده از کالس های مدیریتی خطر بیابانهای کاری جهت انجام برنامهواحد

( 38 -4بندی گردیدند )جدول زایی، اولویتهای مهم بیابانیسک، شرایط منطقه و شاخصر

زایی در منطقه در جهت توسعه یایدار و بهبود شرایط های مدیریتی بیابانراهکارها و برنامه

زایی ارائه و نقشه برنامه مدیریتی برنامه مدیریت خطر بیابان 12اولویت و  5محیطی در قالب 

 ( تهیه گردید.10، شکل 12و  11)جدول 

 های مدیریتیتعیین اولویت برنامهشده یهته الگوی -11جدول 

   
س
کال

 
ک
یس
ر

 

 کالس برنامه مدیریتی های مناسببرنامه برنامه مدیریتی

V اولویت اول 

های ناصحیح راهکارهای زراعی و اصالح روش

 Ia کشاورزی

 Ib کشت گیاهان ماسه دوست، احداث بادشکن

IV اولویت دوم 

 IIa سازی مراتع، افزایک یوشک گیاهیغنی
 IIb کشت گیاهان ماسه دوست، احداث بادشکن

های ناصحیح راهکارهای زراعی و اصالح روش

 IIc کشاورزی

III اولویت سوم 

 IIIa سازی مراتع و افزایک یوشک گیاهیغنی

خاک سازی مراتع، افزایک یوشک گیاهی، غنی

طق با بافت سنگین، احداث بند انحرافی، ی در مناورز

 ییک سیالب، حوضچه آبگیر
IIIb 
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س
کال

 
ک
یس
ر

 

 کالس برنامه مدیریتی های مناسببرنامه برنامه مدیریتی

 IIIc های ناصحیح کشاورزیاصالح روش

II اولویت چهارم 

جلوگیری از تغییر کاربری اراضی، تیریب یوشک 

 IVa هاگیاهی و کنترل چرا، کنترل جریان رودخانه

کشت گیاهان ماسه دوست، احداث بادشکن برای 

 IVb ای و ییک سیالبی ماسههاتپه

I اولویت ینجم 

اقدامات کنترلی فرسایک آبی و کنترل جریان 

 هارودخانه
Va 

 Vb حفاظت و جلوگیری از تیریب یوشک گیاهی

 0 بدون برنامه  0

 زاییهای مدیریتی بیاباناولویت برنامه -54 -4 جدول

برنامه 

 مدیریتي

کالس 

 ریسک

کالس 

 پذیریآسیب

کالس 

 رعناص
 اریکد واحد ک خطرکالس 

IVa I I I I (1) 

IVa II II II I (2) 

IVa II III IV I (3) 

IVa II II I I (4) 

Vb II III II I (5) 

Vb II III II I (6) 

Vb II III I I (7) 
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برنامه 

 مدیریتي

کالس 

 ریسک

کالس 

 پذیریآسیب

کالس 

 رعناص
 اریکد واحد ک خطرکالس 

Vb II III II I (8) 

IVa I I I I (9) 

IVa I I I I (10) 

Vb II III I I (11) 

IVa I I I I (12) 

0 I II I I (13) 

Vb II II II I (14) 

0 I II I I (15) 

0 II II III I (16) 

Vb II II II I (17) 

Ia IV IV V III (18) 

IIIa III III III III (19) 

Ia IV IV V III (20) 

IIb II III III I (21) 

Vb I II I I (22) 

Vb I II I I (23) 

0 I II I I (24) 

0 I II I I (25) 
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 باخرز-های مدیریتی منطقه تایبادنقشه برنامه -10 شکل

 گيري نتيجه

سهتفاده IMDPAزایی در منطقه از مدل جهت ارزیابی خطر بیابان نهای  ا کهه مب سهت  شهده ا

جهود،  ی ریسک و تدوین برنامه مدیریت با شکارزیاب ضهعیت مو فهض و ههت ح یهت در ج اولو

 اجتناب از خطر و اقدامات کنترلی قرار گرفت 

 ویت اولاول

کهه Vبرای این محدوده با کالس ریسک خیلی زیاد ) یهن  مهی از به( و با توجه به ا یک از نی

حهدوده را  70درصد( و بیشتر از  5/51منطقه مورد مطالعه را اشغال نموده است ) یهن م درصد ا

حهدوده یباً تمام چاهتقراراضی کشاورزی فرا گرفته است و  یهن م یهق در ا مهه عم های عمیق و نی

سهیب 289اند )هحفر شد مهیحلقه چاه(، در کالس خطر آ قهرار  بهای  یهردیذیری  جهه  گ و در نتی
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یهن  شدن یابانیبین عواملی که باعث ترمهمشود. ( ییشنهاد میIa) 1مدیریتی نوع  کالس برنامه ا

های اراضی«، های مدیریت بقایای گیاهی« و »الگوی کشت در محدودهاند »شاخصاراضی شده

کهه گی آب زیرزمینی، قرارافت سطح ایستاب رفتن در حاشیه بیابان، و شوری آب زیرزمینی است 

صهالح روشهای ناصحیح کشاورزیاصالح روش، راهکارهای زراعیهایی چون برنامه ههای ، ا

کهارتوان نام برد. ماندن بقایای گیاهی را می آبیاری، آگروفارستی و باقی بهادام( باغ  سهته و  ی )ی

سهاس صورت طوینیسرعت باد را در یی دارد و هم به اینکه هم کاهکدلیلبه مدت از خاک ح

مهاهی و کند، باید در منطقه تروی  و توسعه یابد. ایجاد استیرمنطقه محافظت می یهرورش  های 

گهر از  کهی دی تهع، ی کاهک فشار بر روی زمین و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و شیم مرا

 است.  ثر در جهت توسعه منطقهی مثراهکارها

خهرین  بهق آ بهر ط سهت.  تولید ماهیان سرد آبی در کشور ما از رشد مناسبی برخوردار بوده ا

یهران،  1390آمار ارائه شده توسط سازمان شیالت ایران در سال  شهیالت ا )دفتر برنامه و بودجه 

یهد هزار ت 90( میزان تولید این گونه در کشور به حدود 1391 کهه تول سهت،  سهیده ا ن در سال ر

بهردرصصد نهین  سهت. همچ  د مزارع یرورشی ماهیان سردآبی کشور را به خود اختصاص داده ا

بهه   2009اساس آمار منتشر شده توسط فائو در سال  بها ارزش  مهاهی  یهن  میزان تولید جهانی ا

هزار تن در سال رسیده است. یس با توجه به تولید و ارزش اقتصادی این گونه و  732بیک از 

یهرورش های یی در یی خشکسالی یهدات یزم  سهتی تمه در کشور و کمبود منابع آب شیرین بای

یهژوهک ماهی قزل آیی رنگین صهل از  تهای  حا گهردد. ن فهراهم  کمان در آب شور و لب شور 

سهیعی از آیی رنگین( نشان داد که قزل1392یورمظفر و همکاران ) نهه و کمان قادر به تحمل دام

کهان طها و حفض حالت هموستازی بدن در محیشوری نهین ام سهت. همچ های هایپراسموتیک ا

تهر امکان 20گرم تا شوری  30یرورش این ماهی با وزن تقریبی  مها در گرم در لی سهت، ا یهذیر ا

 یابد. مقایسه با آب شیرین رشد کاهک یافته و ضریب تبدیل غذایی افزایک ییدا می

نهدگی های شور و لب شور در کشور ما )با توجه به متآی در آبیرورش قزل  245وسط بار

یهادی خشک و کم آب محسوب میمتر در سال که جزو کشورهای نیمهمیلی شود(، از اهمیت ز

نهه آب  یهن گو یهرورش ا برخوردار است.  این ماهی مقاومت نسبتاً خوبی به شوری آب دارد و 
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سهت.  هایوزنشیرین در آبی با شوری نزدیک به آب دریا در شرایط و  شهده ا میتلم گزارش 

بهادجه به بحران کمبا تو قهه تای نهین منط شهور و همچ  -آبی و شور شدن تدریجی منابع آبی در ک

تهر از آیی رنگینقزل بایی بالقوه تولید ماهی باخرز، و با نگاه به یتانسیل شهوری کم مهان در   ک

سهعه در لیتر، یرورش این ماهی به گرم 20 بهات و تو فهزایک ث ههت ا سهب ج عنوان راهکاری منا

 گردد. باخرز مطرح می -منطقه تایباد

باخرز به دامداری مشغول هستند، -درصد مردم روستاهای منطقه تایباد 70که با توجه به این

یهاهی ثهای متبدیل دامداری به دامپروری یکی از راه شهک گ فهض یو مهدیریت و ح ثر در جهت 

مهیی تواقطرههای عمیقی که شوری باییی ندارند، آبیاری اندک منطقه است. در چاه شهود صیه 

مهدیریت  شهود.  ولی به دلیل وجود بادهای با سرعت بای از ایجاد سیستم آبیاری بارانی اجتناب 

زایی و جلوگیری از نشست زمین یابانبهای کنترل برداشت آب زیرزمینی، یکی دیگر از راهکار

ش ماهی، در منطقه است. در نهایت با توجه به آنچه گفته شد تبدیل زراعت به باغداری و یرور

سهعه تبدیل دامداری به دامپروری و بیشتر یرورش و نگهداری گاو، از مهم ههای تو ترین راهکار

 و ثبات منطقه است.

 اولویت دوم

مههIIIبرای کالس ریسک متوسط ) شهد. برنا ( IIb) 2نهوع  ( سه نوع برنامه مدیریتی تفکیک 

پههافکنههای رسی، میروطکه شامل دشت گهی از ت سهمت بزر سهههها و ق سهتای ای ما یهن ا ، ا

خهوددرصد از سطح منطقه را  5/1محدوده  شهاخص بهه  سهت.  صهاص داده ا مهثثر در اخت های 

شهرایط یابانب زایی با کاربری مرتع، »یوشک گیاهی مثثر در خاک« و »مقاومت فشاری خاک در 

شهتخشک« به شمار می ثهار انبا خهاک« و »آ سهاییدگی   آمدند. در اراضی فاقد کاربری، »آثار باد

بهانبههای ین شاخصترمهمخاک«  شهاخصیا بهه  جهه  بها تو نهد.  قهه بود مهثثر در زایی منط های 

تهههای مدیریتی ییشنهادی، میزایی منطقه، از برنامهیابانب شهگاهتوان به بو یها  روی ها و کاری، اح

شههر و احداث بادشکن اشاره کرد. در این محدوده، حفاظت از تاغکاری سهعه  های در مقابل تو

 و منطقه زیستگاهی تیپ به توجه و با  های مدیریتی قرار داردمسکونی در اولویت برنامهاماکن 
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سهتیطمح حفاظت سازمان قوانین به عنایت با شهنهاد زی قهه شهودیم یی سهاحت بها فهوق منط  م

جهاد از اصلی هدف. گردد معرفی اختصاصی قرق عنوان به هکتار 11000 یهن ای  تهروی  قهرق ا

سهتا این در. است( شکار یروانه فروش طریق از درآمد) شده کنترل شکار و اکوتوریسم  بها و را

 ههاینام بههعلم خوار  یستانداران از گونه دو منطقه اقلیمی شرایط زیستگاهی و تیپ به توجه

سهل ازدیاد از یس تا گردند رهاسازی منطقه در میک و قوچ و آهو تهوان ن ههرههها آن از ب  وریب

هها شهکار مجوز صدور و برداریبهره مرحله تا ابتدا در کهطوریبه. دورآ عمل به یزم جهوز تن  م

یهژه شهکار یروانه جمعیت وفور و نسل ازدیاد مراحل از یس و اکوتوریسم سهم و و  در اکوتوری

 حیات موردنیاز فاکتورهای ینتأم و توجه شکیب هدف این به رسیدن برای. باشیم داشته منطقه

نهاطق بهه سهازگار خوارانعلم از آهواست.  ضروری منطقه در شده معرفی وحک بهانی م  و بیا

پهه مناطق به وابستهخواران علم از میک و قوچ و بیابانی نیمه یهران مهاهوری و ت سهت ا یهن. ا  ا

سهیار اکوتوریسمی هایارزش و مناسب اندازه بر عالوه هاگونه قهه مهورد ب یهز شهکارچیان عال  ن

دوقلو  امکان باشد فراهم منطقه در غذایی شرایط که صورتی در ولد؛ و زاد خصوص درهست. 

خهوار  گونه دیگر جبیر. است زیاد بسیارها آن در ییزا یهران ههایبیابانعلم  چهک و ا  ینترکو

ههت منطقه این مناطق برخی به آینده در تواندمی که است سانانگاو تیره از ایرانعلم خوار   ج

 .گردد معرفی اکوتوریسمی ظرفیت بردن بای

 اولویت سوم

مهه را دربر می IIمحدوده کالس ریسک این  سهت. برنا گیرد. شامل سه نوع برنامه مدیریتی ا

بها درصد از سطح منطقه، میروط افکنه 11( با اختصاص IIIa) 1مدیریتی نوع  شهد.  ها را شامل 

ضهی  یهن ارا خهاک ا سهال،  یهام  شهتر ا توجه به این که این محدوده زیر کشت دیم قرار دارد و بی

شهیب یر فرسایک تأثتحت  بهر  تهداآبی و بادی قرار دارد، شیم عمود  تهرل ییاب کهار کن ترین راه

عهدی  30بقایای محصول )حداقل  جا گذاشتنفرسایک است، سپس  درصد(، به عنوان راهکار ب

حهدوده شود. در مقابل فرسایک )بادی و آبی( ییشنهاد می به عالوه با توجه به اینکه اراضی این م

شوند تا شوند و یک سال یس از شیم، رهاسازی )آیک( میبه صورت آیک )یک سال کشت می

شهیم زده برای سال آینده مرغوبیت یزم را ییدا کنند( کشت می مهانی  یهد در ز ضهی با شهوند، ارا
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حهافظتی  یهه م صهول، ی یهای مح شوند که حداکثر کلوخه در سطح خاک ایجاد شود تا به همراه بقا

 د.مناسبی در مقابل فرسایک آبی و بادی ایجاد شو
 

 اولویت چهارم

عهه را  10شود و را شامل می IIبرای این محدوده که کالس ریسک  درصد منطقه مورد مطال

های مثثر در این محدوده گردد. شاخص( ییشنهاد میIVa) 1گیرد، برنامه مدیریتی نوع در برمی

قهد برای کاربری مراتع، »تراکم یوشک گیاهی« و »مدت زمان ماندگاری گیاه« و برای ارا ضهی فا

مههکاربری »انباشت خاک« و »آثار بادساییدگی خاک« را می نهاطق برنا -توان نام برد. برای این م

تهرل  چهرا، کن تهرل  های مدیریتی جلوگیری از تغییر کاربری اراضی، تیریب یوشک گیاهی و کن

 گردد. ها ییشنهاد میجریان رودخانه

 اولویت پنجم

سههک  کههالس ری یههز  کههه ن حههدوده  یههن م شهها IIا مههیرا  مههورد  13شههود و مل  قههه  صههد منط در

مههی عههه را در بر نههوع مطال مههدیریتی  مههه  یههرد، برنا مههیVb) 2گ شههامل  یههن ( را  بههرای ا شههود، 

شههنهاد  تههع یی چههرا و مر یههت  عههادل ظرف یههاهی و ت شههک گ یههب یو لههوگیری از تیر حههدوده ج م

 گردد.می

 سایر

نههای مارنی و گچی در برمیماهورمطالعه را تپهبیشی از محدوده مورد یهن گیر نهد(، ا د )بدل

یر تهأثاراضی لیت و بدون یوشک گیاهی هستند و به دلیل این استعداد  اتی، از تیریب تحت 

کهه  اند. این اراضی منظره زیبایی را در منطقه ایجاد کردههای انسانی در امان ماندهفعالیت است 

عهه  های گردشگری موردعنوان یکی از جا بهتواند بهدر صورت مدیریت صحیح، می توجه جام

کههها و زمینعلمی )ژئومورفولوژیست بهه این جهه  بها تو عهالوه   شناسان( و عموم قرار گیرد. به 

شهکماه از سال )اردیبهشت تا ا چهار سهرعت  یهه در  واخر شهریور( جریان بادی با  تهر در ثان م

نهرمنطقه در حال وزیدن است، احداث  و نصب توربین بههای بادی به منظور استفاده از ا اد ژی 
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طهول )بهو تولید برق، بسیار مقرون بهه  لهی  جهاده را حهداث   20-50صرفه و مفید خواهد بود. ا

گهر از شرق شهرستان تربتمطالعه تا جنوبکیلومتر( از جنوب غرب منطقه مورد کهی دی جهام، ی

فهوق، مهم مهوارد  ترین موارد ایجاد شرایط ثبات و توسعه و ییشرفت این منطقه است. عالوه بر 

ههممرز بهم سهتان و  قهه ودن ایران از طریق این منطقه با کشور افغان سهتان )منط بهودن افغان مهرز 

بهه 1350رخشان( با چین، امکان ایجاد راه خاکی جایگزین ) یهایی  جهای راه در -کیلومتری( به 

کند. این منظور واردات مواد اولیه تولید و موردنیاز بازار ایران و همچنین صادرات را فراهم می

صهرفهنها باعث توسعه منطقه شده بلکه در زمان و هزینهتعمل نه سهیار  -های واردات از چین ب

 شود.جویی می

جهود  های مدیریتی فوق،در صورت اجرای برنامه شرایط توسعه یایدار و  حفض وضعیت مو

یهداری عالوه خطر بیابانشود. بهدر منطقه فراهم می شهرایط یا زایی تا حد زیادی تعدیل شده و 

 ط ایجاد خواهد شد.در محی

 پیشنهاد

 ارزیابی خطر و ریسک بیابانزایی برای تمام کشور در مقیاس شهرستان و کوچکتر -

نهاطق  - شهی م تهوان آمای بهه  جهه  ارائه برنامه مدیریتی با تکیه بر خطر و ریسک بیابانزایی و تو

 میتلم کشور
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