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 چکيده
 کشورهای در دهپدی این میزان. است مرطوب نیمه خشک و خشکنیمه خشک، مناطق خاص پدیده زاییبیابان
 زایهی بیابهان  شهد   و عیتوضه  ارزیهابی  مطالعهه  این اصلی هدف .است زیاد بسیار ایران، جملهاز توسعهدرحال

IMDPA الیهه  فیقتل با. است جنوبی خراسان استان در گیاهی پوشش و خاک آب، اقلیم، معیارهای بر تأکید با-

 مهدل  از اسهتفاده  بها  هها آن تحلیه   و تجزیه و معیارها هندسی میانگین محاسبه و مذکور معیارهای رستری های

IMDPA، اسهتان   بنهدی طبقهه  در شهده، بررسی معیارهای به توجه با. آمد دستبه منطقه زاییبیابان شد  نقشه 
( درصهد  45/94) کیلومترمربهع  140917 کم، زاییبیابان طبقه در( درصد 05/0) کیلومترمربع 62 ،جنوبی خراسان

 منطقه غالب و گرفت قرار شدید زایییابانب طبقه در( درصد 5) کیلومترمربع 7652 و متوسط زاییبیابان طبقه در
( 2/2) توسهط م طبقهه  در مهذکور  معیار چهار به توجه با  IMDPA مدل اساس بر زاییبیابان ازلحاظ موردمطالعه

 و گیهاهی  پوشهش  معیار هکه است آن کنندهبیان موردبررسی معیارهای دهیارزش از حاص  نتایج. گیردمی قرار

 همچنهین  اسهت،  جنهوبی  خراسهان  زایهی بیابهان  شد  افزایش در معیار مؤثرترین 6/2 و 8/2 هایارزش با اقلیم
 منطقهه  زایهی بیابهان  بعهدی،  ههای رتبهه  در کهم  و متوسط طبقه با 4/1 و 12/2 هایارزش با وخاکآب معیارهای
 .است داده قرار تأثیر تحت را موردمطالعه
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 نظری مباني و ادبیات

 در .اسهت  بیابهانی  خشکنیمه و خشک اقلیمی شرایط دارای کشور اراضی از درصد 80حدود

 شد به تخریب و عوام  برابر در جانوری حیا  و گیاهی پوشش بیابانی و خشک هایعرصه

 جمعیهت،  رویهبی رشد (.Mesbah zadeh et al,2013:472:475)است پذیرضربه و شکننده

 گسهترش  بهرای  را شرایط پیوسته اراضی، از نامناسب برداریبهره و گیاهی منابع به هاانسان نیاز

 کشهورهای  در زمینسهر  تخریهب  و زایهی بیابهان  بها  مبهارزه  تهاکنون . سهازد مهی  فهراهم  هابیابان

 و ایمنطقهه  ملهی،  ی،محله  اولویهت  عنهوان بهه  توسعهدرحال ورهایکشه همچنین و یافتهتوسعه

 بهرای . (Melchiade, 2009: 14) اسهت  نشهده  گرفتهه  نظهر  در ملی سطح در خصوصاً جهانی

 شهد   بررسهی  یبهرا  و مشخص زاییبیابان بر مؤثر عوام  باید ابتدا زایی،بیابان پدیده با مقابله

 نقشهه  یهه ته بهه  اقدام سازیمدل با سپس و شود ساییشنا آن هایشاخص و هامعیار ،زاییبیابان

 ایمنطقهه  هایمدل ،لوبمط راهکارهای ارائه و زاییبیابان ارزیابی جهت. نمود منطقه زاییبیابان

 بسهیار  دقهت  دارای کهه  مهدل  تهرین دسترس در ها،مدل این بین از. است شدهاستخراج فراوانی

 مهدل  شهود مهی  اسهتفاده  هها داده وتحلیه  تجزیهه  در جدید ابزارهای از آن در نیز و بوده زیادی

 همکاری با و تهران دانشگاه طبیعی منابع دانشکده توسط که IMDPA  مدل. باشدمی مدالوس

 لمهد  ایهن  در و کهرده  اسهتفاده  مهدالوس  مهدل  روش از شهده،  ارائهه  مراتع و هاجنگ  سازمان

 (.25-24: 1386 ناطقی،) تاس شده تدوین ایران شرایط به توجه با معیارها و هاشاخص

 پیشینه

 مهههدل از اسهههتفاده بههها را مختلههه  منهههاطق زایهههیبیابهههان شهههد  زیهههادی محققهههین

IMDPA بههه کههه انههدیافتهههدسههت گونههاگونی نتههایج بههه و داده قههرار مطالعههه مههورد 

 منظهههوربهههه( 1394) همکهههاران و پهههوررضهههائی. شهههودمهههی اشهههاره ههههاآن از برخهههی

 در باغهههدر منطقهههه در IMDPA مهههدل از ادهاسهههتف بههها زایهههیبیابهههان شهههد  ارزیهههابی

 بافههت خههاک، هههایمعیههار بههین از کههه داد نشههان نتههایج. پرداختنههد مطالعههه بههه یههزد

 کمتهههرین و بیشهههترین ترتیهههب بهههه 2/1 و 79/1 وزنهههی میهههانگین بههها شهههوری و خهههاک

 معیههار هههایشههاخص بههین از همچنههین. دارنههد منطقههه زایههیبیابههان رونههد در را تههأثیر
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 بههها گیهههاهی پوشهههش وضهههعیت و حیههها  تجدیهههد ههههایشهههاخص گیهههاهی پوشهههش

 داشهههته منطقهههه زایهههیبیابهههان رونهههد در بیشهههتری تهههأثیر 54/1 و 53/1 وزنهههی میهههانگین

 در زایهههیبیابهههان وضهههعیت بهههرآورد منظهههوربهههه( 2016) همکهههاران و رفیهههع. اسهههت

 متوسههط وزن بهها آب معیههار کههه داد نشههان نتههایج. پرداختنههد مطالعههه بههه یههزد اردکههان

( 2010 مسههههعودی،. )داشههههت منطقههههه زایههههیبیابههههان در را أثیرتهههه بیشههههترین 44/3

 مطالعههه بههه کاشههان، دشههت در زایههیبیابههان اولیهه  هشههدار سیسههتم ارائههه منظههوربههه

 بهههها و IMDPA مههههدل از اسههههتفاده بهههها وی. پرداخههههت اقلههههیم و آب معیههههار دو روی

 افههزارینههرم و افههزاریسههخت بعههد دو قالههب در را هشههدار سیسههتم  GIS افههزارنههرم

 بهها آب معیههار کههه رسههید نتیجههه ایههن بههه زایههیبیابههان ارزیههابی از پهههس. کههرد  تعریهه

 در و داشههههت منطقهههه زایهههیبیابهههان درشهههد  را تهههأثیر بیشهههترین 36/3 عهههددی ارزش

 ایرانههههی مههههدل اسههههاس بههههر( 2007 دولتشههههاهی،. )گرفههههت قههههرار شههههدید کهههه س

IMDPA پوشهههش و کشهههاورزی خهههاک، آب، عامههه  چههههار گهههرفتن نظهههر در بههها 

 بهههرآورد 94/1 را گرمسهههار جنهههوب در زایهههیبیابهههان بالفعههه  شهههد  ارمقهههد گیهههاهی

 منطقههه، ایههن بههرای زایههیبیابههان کهه س بنههدی،طبقههه جههدول اسههاس بههر کههه نمههود

 ایرانهههی مهههدل از اسهههتفاده بههها نیهههز( 2008 نهههاطقی،. )آیهههدمهههی شهههمار بهههه متوسهههط

IMDPA بهههرای زایهههیبیابهههان بالفعههه  شهههد  پوشهههش و زمهههین آب، معیارههههای و 

 و ممبنههههی. نمههههود بههههرآورد( شههههدید) یعنههههی 38/3 را اصههههفهان سههههگزی دشههههت

 سههه بههر تأکیههد بهها زایههی،بیابههان بالفعهه  وضههعیت ارزیههابی هههدف بهها( 2015) همکههاران

 را عبههههاس دشههههت IMDPA مههههدل از اسههههتفاده بهههها خههههاک و اقلههههیم آب، معیههههار

 موردبررسههههی معیارهههههای دهههههیارزش از حاصهههه  نتههههایج. قراردادنههههد موردمطالعههههه

 افههزایش در معیههار مههؤثرترین 61/2 ارزش بهها اقلههیم معیههار کههه اسههت ایههن کننههدهبیههان

 کهههه شههودمههی مشههاهده اسههاس ایههن بههر اسههت، عبههاس دشههت زایههیبیابههان شههد 

 قرارگرفتهههه متوسهههط طبقهههه در منطقهههه کههه  بهههرای زایهههیبیابهههان شهههد  کمهههی ارزش

 ایرانهههی مهههدل از اسهههتفاده بههها پژوهشهههی در( 2013) همکهههاران و فهههرطباطبهههائی. اسهههت
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 در آب و اقلههههیم معیهههار دو قالهههب در گرمسهههار دشههههت در را زایهههیبهههانبیا شهههد 

 شهههاخص دو کهههه داد نشهههان نتهههایج قهههرارداد. بررسهههی مهههورد زمهههانی دوره چههههار

 عهههددی هههایارزش بهها ترتیههب بههه سههالیخشههک شههاخص و سهههدیم جههذب نسههبت

 شههههاخص و تههههأثیر کمتههههرین متوسههههط، کهههه س در 63/1 و کههههم کهههه س در 17/1

 در 17/3 و 81/3 عههههددی ارزش بهههها زیرزمینههههی آب افهههههت و ترانسههههو خشههههکی

. انههدداشههته گرمسههار دشههت زایههیبیابههان در را تههأثیر بیشههترین شههدید، بسههیار کهه س

 تهههأثیر بههها پهههذیریفرسهههایش ریسهههک ارزیهههابی منظهههوربهههه( 2016) همکهههاران و رفیهههع

 قهههرار بررسهههی مهههورد را یهههزد اسهههتان ،آب و اقلهههیم گیهههاهی پوشهههش خهههاک، عوامههه 

 در را تهههأثیر بیشهههترین زیرزمینهههی آب سهههطح شهههاخص کهههه داد ننشههها نتهههایج. دادنهههد

 اسههتان دومههین عنههوانبههه جنههوبی خراسههان. اسههت داشههته یههزد اسههتان زایههیبیابههان

 رودمههی پههیش شههدن بیابههانی سههویبههه همچنههان و اسههت شههدهشههناخته کشههور بیابههانی

 بسههیار امههری آن بهتههر مههدیریت بههرای اسههتان ایههن زایههیبیابههان وضههعیت از آگههاهی و

 در زایههیبیابههان وضههعیت ارزیههابی هههدف بهها مطالعههه ایههن ،بنههابراین باشههد.مههی ممههه

 آب، معیهههار چههههار اسهههاس بهههر IMDPA مهههدل وسهههیلهبهههه جنهههوبی خراسهههان اسهههتان

 تههها شهههودمهههی شهههاخص 13 شهههام  کهههه باشهههدمهههی اقلهههیم و گیهههاهی پوشهههش خهههاک،

 هههایطههر  اعمههال بهها بتههوان زایههیبیابههان لحههاظ از منههاطق بنههدیطبقههه بهها درنهایههت

 و نمهههوده جلهههوگیری اسهههتان زایهههیبیابهههان افهههزایش از زدایهههیبیابهههان و آبخیهههزداری

 کنهههار در. نمهههود اتخههها  سهههرزمین حیههها  از حفاظهههت منظهههوربهههه بهتهههری مهههدیریت

 اط عهها  و بههومی دانههش از اسههتفاده همچههون فرعههی اهههداف تحقیههق اصههلی هههدف

 در کهههه ههههاییشهههاخص تعیهههین و زایهههیبیابهههان یههههاشهههاخص انتخهههاب در موجهههود

 .شد گرفته نظر در هستند مؤثر منطقه زاییبیابان
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 جغرافیایي موقعیت

 کیلومترمربع هزار 150 برالغ ب مساحتی دارای بیرجند شهر مرکزیت به جنوبی خراسان استان 

 اسهتوا  خهط  از شمالی عرض دقیقه 50 و درجه 34 تا دقیقه 32 و درجه 30 جغرافیایی مدار بین

 قرارگرفتهه  گرینویچ النهارنص  از شرقی طول دقیقه 57 و درجه 60 تا دقیقه 57 و درجه 57 و

 مهرز  دارای کیلهومتر  331 طول به شرق از و رضوی خراسان استان به شمال از استان این. است

 بهه  جنهوب  از و سمنان و اصفهان یزد، هایاستان به غرب از و بوده افغانستان کشور با مشترک

 شهرقی  امتداد جنوبی خراسان ارتفاعا . هست محدود تانبلوچس و سیستان و کرمان هایاستان

 اسهتان  نقها   ترینپست و متری 3615 ارتفاع در باقران قله استان نقطه بلندترین. دارد جنوبی ه

 نیمهه  نهوع  از اسهتان  وههوای آب. است شدهواقع دریا سطح از متر 650 ارتفاع با کویر دشت در

 خراسهان  اسهتان  سهاالنه  بارنهدگی  میهانگین . سته صحرایی گرم وهوایآب تا م یم صحرایی

 .است سلسیوس درجه 17٫5 ساالنه، دمای میانگین و مترمیلی 134 جنوبی،
 

 
 (جنوبی خراسان استان) موردمطالعه منطقه برای کاذب رنگی ترکیب. 1شماره  شکل
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 تحقیق در استفاده مورد مواد

. شهود  ی تعر موردنظر منطقهه برای اسبمن و کلیدی معیارهای باید مدل این از استفاده برای

 تهیهه  فهائو  توسهط  کهه   HWSD افهزار نهرم  کمک به استان خاک معیار به مربو  هایشاخص

 و ایمنطقهه  بآ سهازمان  بهه  مربهو   ههای داده از اسهتفاده  با نیز اقلیم و آب پارامترهای. گردید

 ههای داده ،1:250000 مقیاس اب توپوگرافی هاینقشه از استفاده با. شد گرفته هواشناسی سازمان

 خراسهان  اسهتان  صهحرایی  کنتهرل  و لندسهت  مهاهواره  OLI سهنجنده  تصاویر از و ارث گوگ 

 تفکیهک  هم از بصری تفسیر کمک به موردمطالعه منطقه هایرخساره و هاتیپ واحدها، جنوبی

، ENVI ایافزارهه نهرم  از نیهاز  مهورد  ههای داده آنهالیز  و پهردازش  انجام منظوربه همچنین. شد

ArcGIS ،Office و HWSD گردید استفاده. 

 کار روش

 بها  هها، ادهد تحلی  و تجزیه و تحلیلی توصیفی پژوهش، این در شدهکارگرفتهبه تحقیق روش 

 الفعه  ب نقشهه  IMDPA ایرانهی  مهدل  از گیهری بههره  با تحقیق این در. باشدمی کاربردی هدف

 کهه  اکخ و گیاهی پوشش اقلیم، آب، معیار چهار اساس بر موردمطالعه منطقه زاییبیابان شد 

 دهدا توضهیح  پهایین  در کهه  آمد دستبه است گردیده تشکی  مربوطه شاخص چند از معیار هر

 .شودمی

 سهفره  افهت  شاخص سه جنوبی خراسان منطقه آب کیفیت وضعیت بررسی جهت: آب معیار

 ههای چهاه  کلیهه  موقعیهت  موجهود  اط عها   به توجه با. شد انتخاب SAR و EC زیرزمینی،

 منهاطق  در آب کیفی وضعیت شناخت منظوربه سپس. گردید ترسیم مطالعاتی منطقه در موجود

 و ارزیهابی  مهورد  چهاه  25 شهیمیایی  آنهالیز  نتهایج  ،جنوبی خراسان زیرزمینی آب سفره مختل 

 در ومتهری پیز ههای چاه هایداده معیار، این به یافتن دست برای. است قرارگرفته وتحلی تجزیه

 نحهوه  نقشهه  تولیهد  منظهور بهه . گردیهد  تهیهه  آن نقشهه  و گرفتهه  قرار بررسی مورد استان سطح

 1 معادلهه  اسهاس  بهر  آب معیار زاییبیابان شد  نقشه نهایت در و 1 جدول با مطابق امتیازدهی

 کار به اداستن و منابع بررسی به توجه با زاییبیابان در آن تأثیر اساس بر الیه هر به. آمد دستبه

 4 و بهتهرین  1 ارزش کهه  شهد  داده 4 تا 1 بین وزنی منطقه، شرایط به توجه با و محققین سایر



67                                             1399 پاییز ،هفتمشماره  ،سوم سال آماد و فناوری دفاعي، علمي فصلنامه  

   .است بوده وزن بدترین ارزش

       (1) رابطه   

 IMDPA مدل در آب معیار هایشاخص امتیاز تعیین. 1 شماره جدول

 

 بررسهی  مهورد  سالیخشک و ترانسو خشکی بارش، شاخص سه اقلیم معیار برای: اقلیم معیار

 شهاخص  زیر  IMDPA مدل پذیریانعطاف به توجه با سالیخشک شاخص برای. گرفت قرار

SPI بهرای  شهده گرفته نظر در هایشاخص بندیطبقه نحوه 2 شماره جدول. شد گرفته نظر در 

 .دهدمی نشان را هاآستانه اساس بر اقلیم معیار

 I=P/ETP (2) رابطه

 بهه  توجهه  بها . باشهد مهی  ساالنه ی پتانس تعرق و تبخیر مقدار ETP و ساالنه بارش P آن در که

 سهه  از دارد وجهود  سهالی خشهک  هایشاخص درزمینه که تحقیقی سابقه و شدهانجام مطالعا 

 جهدول ) شهد  استفاده( SPI) استانداردشده بارش شاخص و خشکی شاخص و بارش شاخص

 شهاخص  سهه  هندسهی  میانگین از حاص  اقلیم معیار نقشه 3 معادله از استفاده بها درنهایت(. 2

 .آمد دست به SPI سالیخشک شهاخص ترانسو، خشکی شاخص ساالنه، بارش

   (3 رابطه)   

 

 IMDPA روش در اقلیم معیار هایشاخص امتیاز تعیین. 2 شماره جدول

 شاخص ارزیابي
 بسیار شدید شدید متوسط کم غیرقابل مالحظه کالس

 51/3-4 51/2-5/3 51/1-50/2 01/1-50/1 01/0-1 امتیاز

 < 75 75 - 150 150 - 280 280- 600 ≥600 متر(میلی) انهیسالبارش 

 شاخص ارزیابي
 بسیار شدید شدید متوسط کم زایينکالس بیابا

 51/3-4 51/2-5/3 51/1-50/2 00/1-50/1 امتیاز
 > 50  30-50 20-30 <20 افت سفره

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

SAR (µmhos/cm) 15> 26-15 32-26 32 < 
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 < 05/0 05/0 - 2/0 2/0 -45/0 45/0 - 65/0 >65/0 شاخص ترانسو

SPI 7 5،6 4 2،3 1 

 

     تهرین مههم  مطالعهه  مهورد  محهدوده  در خهاک  معیهار  نقشهه  بهه  دسهتیابی  بهرای : خهاک  معیار

 منظهور  ایهن  بهرای . شهدند  انتخههاب  باشهند، می مؤثر زاییبیابان بر که منطقه خاک هایشاخص

 شد گرفته نظر در شوری میزان و سطحی سنگریزه درصد خاک، بافت خاک، عمق هایشاخص

 چههار  هندسهی  میهانگین  از خهاک  معیهار  درنهایهت . شد امتیازدهی 3 شماره جدول براساس و

 .آمد دست به 4 معادله براساس مذکور شاخص

   (4) هرابط

 

 شهاخص  سهه  از حاصه   ،4 شهماره  جهدول  طبهق  گیاهی پوشش معیار: گیاهی ششپو معیار

 بررسهی  طریهق  از گیهاهی  پوشش تجدید و گیاهی پوشش برداریبهره گیاهی، پوشش وضعیت

 شهاخص  آوردن دست به و 8 لندست حاص  ایماهواره تصاویر و ایماهواره عکس اط عا ،

NDVI نحهوه (. 2016 رفیهع ) گرفهت  قهرار  سهی برر مورد گیاهی پوشش معیار لحاظ از منطقه 

 :است شدهبیان 5 رابطه در NDVI شاخص محاسبه

      (5) رابطه

 IMDPA مدل در خاک معیار هایشاخص امتیاز تعیین. 3شماره  جدول 

 شاخص
 ارزیابي 

 بسیار شدید شدید متوسط کم کالس
 51/3-4 51/2-5/3 51/1-50/2 00/1-50/1 امتیاز

خاک  مؤثرعمق 
 تیمتر()سان

80< 80-50 50-20 20> 

 بافت خاک
رسی شنی  -رسی
 سیلتی رسی -

سیلتی  -لومی -سیلتی لومی
 نی رسی لومیش-رسی لومی

 -شنی لومی
 لومی شنی

 –شنی 
 %60<رس

 سنگریزه سنگ و
 )درصد(

15> 35-15 65-35 65< 
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    (6) رابطه

 معیهار  ،6 رابط  به توجه با شدهمطر  هایشاخص اط عاتی هایالیه از حاص  ارزیابی نتیجه

 نقشه   ،ArcGIS 3/10 افهزار نهرم  محهیط  از اسهتفاده  با. گرفت قرار ارزیابی مورد گیاهی پوشش

 به مربو  هایالیه تهیه از پس پایان در. آمد دستبه موردمطالعه منطق  در گیاهی پوشش معیار

 3/10Arc GIS محهیط  در خهاک  و اقلیم آب، معیار 4 هایالیه تلفیق از موردبررسی معیارهای

 5 جهدول  اساس بر و تهیه 7 معادله طبق جنوبی خراسان منطقه زاییبیابان وضعیت نهایی نقشه

 .گردید بندیطبقه کیفی طبقه چهار به

  (7) رابطه

 IMDPA درروش گیاهی پوشش معیار ارزیابی هایشاخص امتیاز تعیین. 4 شماره جدول

 

 هدایت الکتریکی

(ds/m) 
4< 8-4 16-8 16> 

شاخص 

 ارزیابی

 بسیار شدید شدید متوسط کم کالس

 51/3-4 51/2-5/3 51/1-50/2 00/1-50/1 امتیاز

 

 

وضعیت پوشش 

 گیاهی

 

های مهاجم کمتر از گونه

 25کمتر از  درصد و 5

درصد ترکیب گیاهی 

 سالههای یکازگونه

 5-20های مهاجم گونه

درصد  25-50و درصد 

 ترکیب گیاهی از

 سالهگیاهان یک

-50های مهاجم گونه

اکثر  درصد و 20

پوشش گیاهی از 

-ساله میگیاهان یک

 باشد.

های مهاجم بیش گونه

و پوشش گیاهی  50از 

منطقه از گیاهان 

 باشد.ساله مییک

 درصد پوشش تاجی

 درصد 30دائمی بیش از 

درصد پوشش تاجی 

 درصد 15-30دائمی 

درصد پوشش تاجی 

 درصد 5-15دائمی 

شش تاجی درصد پو

 درصد 5دائمی کمتر از 

برداری از بهره

 پوشش

کنی مشاهده  آثار بوته

 شود.نمی

ها ها، درختچهقطع بوته

و درختان نسبتاً زیادتر 

 از بیوماس

ها ها، درختچهقطع بوته

و درختان زیاد و کامالً 

 محسوس

ها، رویه بوتهقطع بی

ها درختان و درختچه

در حال حاضر و یا 

 گذشته

متعادل و یا کمتر از  چرا

 ظرفیت و در فصل مناسب

درصد  25مازاد دام تا 

 بیش از ظرفیت چرا

 50تا  25مازاد دام 

درصد بیش از ظرفیت 

 چرا

 50مازاد دام بیش از 

درصد بیشتر از ظرفیت 

 چرا
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 تحقیق مفهومی مدل. 2 شماره شکل

 
 زاییهای شدت وضعیت فعلی بیابان. توزیع فراوانی کالس5 شماره جدول

  بندی کیفی شدطبقه
 زاییبیابان

 دامنه ارزش عددی ع مت

 0-5/1 1 ناچیز و کم
 51/1-5/2 2 متوسط
 51/2-5/3 3 شدید

 51/3-4 4 بسیار شدید

 

تجدید 

پوشش 

 گیاهی

طور تجدید حیات به

 شودانجام می طبیعی

تجدید حیات با هزینه 

 ست.پذیر اکم امکان

تجدید حیات با هزینه 

 پذیر است.زیاد امکان

تجدید حیات پوشش گیاهی بسیار 

مشکل و یا غیرممکن و 

 توجیهغیرقابل

نیازی به عملیات 

 باشد.اصالحی نمی

عملیات احیاء پوشش 

 تاکنون مؤثر بوده است.

عملیات اصالحی 

شده نسبتاً موفق انجام

 بوده است.

عملیات اصالح و احیاء پوشش 

 کنون موفق نبوده است.تا
 درصد سنگریزه
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 تحلیل و جزیهت

 ایهن  نتهایج . گردیهد  ارائهه  مطالعهه  از قسهمت  ایهن  در هها داده بررسی و آنالیز از حاص  نتایج

 کمهی  ارزش هندسهی  متوسهط  بررسی مورد هایشاخص وتحلی تجزیه با که داد نشان پژوهش

 در کهه  بوده 2/2 معیار 4 اساس بر منطقه ک  برای( زاییبیابان فعلی وضعیت) زاییبیابان شد 

 وزنهی  میهانگین  روی بهر  شهده انجهام  بررسهی  همچنین. گیردمی قرار متوسط زاییبیابان ک س

 ههای شهاخص  مهوردنظر،  منطقهه  در کهه  دهدمی نشان زاییبیابان هایشاخص کمی هایارزش

 و تهأثیر  بیشهترین ، گیهاهی  پوشهش  وضهعیت  و آب الکتریکهی  هدایت و ساالنه بارندگی مقدار

 در را تأثیر کمترین  خاک الکتریکی هدایت و آب سدیم جذب نسبت خاک، عمق هایشاخص

 (.6 شماره جدول) دارند منطقه زاییبیابان

 بررسی مورد هایشاخص عددی ارزش. 6 شماره جدول

 زاییک س بیابان ارزش عددی هاشاخص معیار

 اقلیم

 III 4/3 مقدار بارش ساالنه

 III 7/2 شاخص ترانسو

 SPI 2 IIشاخص 

 یاهیپوشش گ

 III 2/3 وضعیت پوشش

 II 4/2 ی از پوششبرداربهره

 III 9/2 تجدید پوشش

 آب

 III 6/2 افت سفره

SAR 2/1 I 

EC 25/3 III 

 خاک

 I 16/1 عمق خاک

 II 2/2 بافت خاک

 II 54/1 درصد سنگ و سنگریزه

 I 3/1 هدایت الکتریکی خاک
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 را معیارها بر مؤثر عوام  ،کمی هایارزش یوزن متوسط روی بر شدهانجام وتحلی تجزیه

 زاییبیابان در را نقش بیشترین پوششی و اقلیمی عوام  موردمطالعه منطقه در که دهدمی نشان

 وضعیت الکتریکی، هدایت سالیانه، بارش مقدار هایشاخص ترتیب به که کنندمی ایفا منطقه

 استان زاییبیابان شد  افزایش در معیار هر در هاشاخص مؤثرترین خاک بافت و پوشش

 و خاک عمق هایشاخص شدهبررسی شاخص 13 بین در طورکلیبه. هستند جنوبی خراسان

 زاییبیابان در را تأثیر کمترین فلذا برخوردارند، عددی ارزش کمترین از سدیم جذب نسبت

 استان زاییبیابان وضعیت ارزیابی برای بررسیمورد هایشاخص تمامی نقشه. دارند منطقه

 از حاص  نتایج 21 شماره شک . است شده آورده 20 تا 3 شماره هایشک  در جنوبی خراسان

 .دهدمی نشان IMDPA مدل اساس بر را بررسی مورد معیارهای دهیارزش

  

 

یی زاابانینقشه وضعیت ب. 3 شماره شکل

 بارش شاخص

 

شاخص خشکی  ییزاابانینقشه وضعیت ب. 4 شماره شکل

 سوتران
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     یی شاخصزاابانینقشه وضعیت ب. 5 شماره شکل

 سالیخشک

 

 اقلیممعیار  ییزاابانینقشه وضعیت ب. 6 شماره شکل

  

 
 بافت خاک یی شاخصزاابانینقشه ب. 7 شماره شکل

 
 شاخص عمق خاک ییزاابانینقشه ب. 8 شماره شکل
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 یی شاخصزاابانینقشه وضعیت ب. 9 شمارهشکل 

 ریزهسنگ

 
 ECE یی شاخصزاابانینقشه وضعیت ب. 10شکل شماره 

  

 
 معیار خاکیی زاابانینقشه وضعیت ب. 11 شمارهشکل 

 
پوشش  شاخص ییزاابانینقشه وضعیت ب .12 شماره شکل

 گیاهی
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شاخص  ییزاابانینقشه وضعیت ب .13 شماره شکل

 پوشش گیاهی برداریبهره

 
پوشش  شاخص تجدید ییزاابانیت بنقشه وضعی .14شکل شماره 

 گیاهی

  

 
 پوششمعیار  ییزاابانینقشه وضعیت ب .15 شماره شکل

 
 SARشاخص  ییزاابانینقشه وضعیت ب .16 شماره شکل
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یی شاخص افت زاابانینقشه وضعیت ب .17 شماره شکل

 سفره

 
 ECشاخص  ییزاابانینقشه وضعیت ب .18 شماره شکل

  

 
 معیار آب ییزاابانینقشه وضعیت ب .19 شمارهشکل 

 
 ستانبالفعل ا زایییاباننقشه وضعیت ب .20 شماره شکل
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 . ارزش هر معیار در استان خراسان جنوبی21شکل شماره 

 بسهیار  تها  متوسهط  زایهی بیابان نظر از اقلیم معیار وضعیت که دهدمی نشان اقلیم معیار بررسی

 آن مسهاحت  کهه  دارد قرار متوسط ک س در اقلیم معیار مساحت بیشترین و است متغیر شدید

 بها  شدید طبقا  همچنین. گیردبرمی در را( منطقه مساحت از درصد 60) کیلومترمربع هزار 90

 ههزار  5 مسهاحت  بها  شهدید  بسهیار  طبقهه  و درصد 5/36 حدود کیلومترمربع هزار 55 مساحت

 اقلهیم  معیار در. است داده اختصاص خود به را استان مساحت درصد 5/3 از کمتر کیلومترمربع

 همچنهین . باشهد مهی  4/3 ارزش بها  سهاالنه  بارش مقدار منطقه، زاییبیابان بر شاخص مؤثرترین

 همکهاران  و زهتابیهان  نتهایج  بها  حاضهر  تحقیهق  نتیجهه . باشدمی 6/2 اقلیم معیار ارزش متوسط

 دشههت در( 1384) لاقبههانیههک دامغههان، منطقههه در( 1390) نیکههو کاشههان، منطقههه در( 1387)

 کهه  سهگزی  دشهت  در( 1385) احمهدی  و اردکهان  یهزد  دشهت  در( 1391) رفیع ایزدخواست،

 توجهه  بها  نمودند، ارزیابی شدید را خشکی شاخص و بارش میزان شاخص زاییبیابان وضعیت

 شهاخص  کنهارک  شهرستان کهیر منطقه در( 1387) رئیسی. دارد مطابقت اقلیمی هایشباهت به

 کهه  کهرد  معرفهی  زایهی بیابهان  هایشاخص ترینمهم از یکی را شدید زاییبیابان اب بارش میزان

 .دارد همخوانی حاضر مطالعه با اقلیمی هایشباهت به توجه با نیز تحقیقا  این نتایج

 44 حههدود کههه دهههدمههی نشههان خههاک معیههار اسههاس بههر زایههیبیابههان شههد  نقشههه

 شههام  را منطقههه کهه  مسههاحت از درصههد 4/29 حههدود کههه منطقههه از کیلههومتر هههزار
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 مسههاحت  از کیلومترمربههع  هههزار  106 حههدود. گرفههت  قههرار  کههم طبقههه  در شههود، مههی

 مسههاحت کهه  از درصههد 6/70 بهها معههادل کههه گرفههت قههرار متوسههط طبقههه در منطقههه

 2/2 ارزش بههها خهههاک بافهههت خهههاک، معیهههار در عامههه  مهههؤثرترین. باشهههدمهههی اسهههتان

 و فهههرطباطبهههایی و( 1394) مکهههارانه و ممبنهههی نتهههایج بههها مهههذکور نتیجهههه. باشهههدمهههی

 در کهههم تأثیرگهههذاری بههها را خهههاک معیهههار خهههود منهههاطق در کهههه( 1392) همکهههاران

. دارد همخههههوانی کردنههههد، اعهههه م خههههود موردمطالعههههه منطقههههه شههههدن بیابههههانی

 ایههن از حههاکی آب معیههار هههایشههاخص هندسههی میههانگین از حاصهه  هههایپههژوهش

 طبقهههه در منطقهههه مسهههاحت از (درصهههد 2/90) کیلومترمربهههع ههههزار 135 کههههه اسهههت

 طبقههههه در منطقههههه مسههههاحت از( درصههههد 8/9) کیلومترمربههههع هههههزار 15 و متوسههههط

 منطقهههه زایهههیبیابهههان در شهههاخص مهههؤثرترین معیهههار ایهههن در. دارد جهههای شهههدید

 قهههرار شهههدید طبقهههه در کهههه 25/3 ارزش بههها آب الکتریکهههی ههههدایت بهههه مربهههو 

 اردکهههان، یهههزد دشهههت رد( 1391) رفیهههع تحقیهههق از حاصههه  نتهههایج طبهههق بهههر. گرفهههت

 شهههاخص زایهههیبیابهههان وضهههعیت کاشهههان، منطقهههه در( 1388) همکهههاران و خسهههروی

 ارزیهههابی از حاصههه  نتهههایج اسهههاس بهههر نیهههز و شهههدید آب؛ الکتریکهههی ههههدایت

 گرمسههههار جنههههوب ،(1385 احمههههدی) اصههههفهان سههههگزی دشههههت در زایههههیبیابههههان

( 1389 مسههههعودی) کاشههههان ،(1390) همکههههاران و شههههاکریان ،(1386 دولتشههههاهی)

 آب الکتریکهههی ههههدایت شهههاخص زایهههیبیابهههان( 1390 نیکهههو) دامغهههان دشهههت و

 مشههابه علهه  بههه توجههه بهها شههباهت ایههن. شههد ارزیههابی شههدید حاضههر تحقیههق مشههابه

 از رویههههبهههی برداشهههت اثهههر در شهههیرین و شهههورآب اخهههت ل آب، منهههابع شهههوری

 منهههاطق در تبخیهههر میهههزان بهههودن بهههاال و سهههفره سهههطح افهههت زیرزمینهههی، ههههایآب

 مهههذکور مهههوارد مجمهههوع در. اسهههت توجیهههه قابههه  مطالعهههه مهههورد منطقهههه و کورمهههذ

 تهههرین مههههم از یکهههی آب الکتریکهههی  ههههدایت شهههاخص کهههه  اسهههت آن گویهههای

 .است کشور خشک مناطق در زاییبیابان هایشاخص
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 در( 1388) همکهاران  و خسهروی  کاشهان،  در( 1380) جعفهری  تحقیق نتایج با تحقیق نتیجه

 مطابقت نمودند ارزیابی شدید را زاییبیابان شد  که سگزی دشت در (1386) ناطقی و کاشان

 رضهوی  گرمسهار،  جنهوب ( 1386) دولتشهاهی  ابوزیهدآباد،  در( 1386) عبهدی  نتایج با و ندارد

 همگی که اردکان یزد دشت در( 1391) رفیع و دامغان( 1390) نیکو اراک، میقان کویر( 1387)

 شهرایط  شهباهت  دلیه   بهه  کهدرحالی. دارد مطابقت نمودند ارزیابی متوسط را زاییبیابان شد 

 بهه  یکسهانی  نتهایج  رفهت مهی  انتظار کشور خشک مناطق اجتماعی-اقتصادی ساختار و محیطی

 متوسهط  زایهی بیابان شد  که مطالعاتی تمامی در شد مشخص مجدد بررسی از پس آید، دست

 .باشدمی شدید سک  به ورود آستانه در زاییبیابان ک س است شدهارزیابی

 که گرفت قرار شدید و متوسط ک س دو در زاییبیابان ارزیابی لحاظ از گیاهی پوشش معیار

 ههزار  5/147 و( درصهد  5/1) کیلومترمربهع  ههزار  5/2 هها طبقهه  از هرکهدام  مساحت ترتیب به

 یدهه ارزش از حاص  نتایج. شودمی شام  را منطقه ک  مساحت از( درصد 5/98) کیلومترمربع

 و 8/2 ههای ارزش بها  اقلیم و گیاهی پوشش معیار که است این کنندهبیان موردبررسی معیارهای

 بها  خاک معیار همچنین است، جنوبی خراسان زاییبیابان شد  افزایش در معیار مؤثرترین 6/2

 .است داده قرار تأثیر تحت را موردمطالعه منطقه زاییبیابان کم طبقه در 49/1 ارزش

 شهرهای) استان مرکزی و جنوبی هایقسمت در که است آن دهندهنشان اقلیم معیار ارزیابی

 شمالی هایقسمت در اما است شدید بسیار و شدید زاییبیابان وضعیت( بیرجند و نهبندان

 شرایط خاطربه هم آن دلی . باشدمی متوسط زاییبیابان وضعیت بشرویه و فردوس مانند

 این در تعرق و تبخیر و زیادتر استان شمالی هایقسمت در بارش یرمقاد که است استان اقلیمی

 بنابراین کم، بارش و زیاد تعرق تبخیر استان جنوبی مناطق در آن برعکس. باشدمی کمتر مناطق

 بررسی. باشدمی شدید بسیار و شدید اقلیم معیار مطابق جنوبی مناطق در زاییبیابان وضعیت

 .گیردمی قرار شدید و متوسط ک س دو در زاییبیابان ضعیتو که دهدمی نشان آب معیار

 باشدمی شدید طبس شهرستان در مخصوصاً استان سطح از هاییقسمت در معیار این وضعیت

 گرفته قرار متوسط ک س در معیار این مطابق زاییبیابان ک س لحاظ از استان سطح غالب اما

 زیرزمینی آب افت شدیدترین که دهدمی اننش استان سطح در آب افت شاخص بررسی. است
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. افتدمی اتفاق مترسانتی 50 از بیش با فردوس و بشرویه مخصوصاً استان مرکزی مناطق در

 و درمیان و نهبندان شهرهای در) آب افت کمترین استان شرقی هایقسمت در همچنین

 و شرب برای چاه از آب شدید برداشت خاطر به امر این دلی . شودمی مشاهده( سربیشه

 معیار تحلی  وتجزیه. باشدمی فردوس و بشرویه هایشهر در چاه غیرمجاز حفر و کشاورزی

-بیابان افزایش در عوام  تریناصلی جزء تواندنمی شاخص این که داد نشان استان در خاک

 نتایج. گرفت قرار کم ک س در استان برای زاییبیابان لحاظ از معیار این زیرا باشد، زایی

 و ضعی  بسیار منطقه گیاهی پوشش که دهدمی نشان گیاهی پوشش معیار بررسی از حاص 

 این. اندشدهتبدی  منطقه در زاییبیابان اصلی عوام  به آن هایشاخص همراه به معیار این

 2 از کمتر به مربو  آن متوسط ک س که گرفته جایی شدید و متوسط ک س دو در معیار

 98 از بیش گیاهی پوشش معیار لحاظ از دیگرعبار به گیرد؛برمی در را استان سطح از درصد

 .اندقرارگرفته شدید زایییابانب ک س در و ضعی  بسیار گیاهی پوشش دارای حوضه سطح

 گيرینتيجه

. اسهت شدهتدوین 1386 سال در همکاران و زهتابیان توسط مدالوس روش پایه بر مدل این 

 گهرفتن  نظهر  در و منطقهه  شهرایط  بها  منطبهق  هایشاخص و معیارها از کافی تاًنسب تعداد وجود

 و شهد   از دقیقهی  برآورد تا است شده باعث روش این در سرزمین تخریب مختل  هایجنبه

 Nateghi, et) گیرد صور  اراضی تخریب در مؤثر هایشاخص تعیین و زاییبیابان وضعیت

al, 2012: 594-596.) جنهوبی  خراسان استان بندیطبقه در شده،بررسی معیارهای به توجه با 

( درصهد  45/94) کیلومترمربهع  140917 کم، زاییبیابان طبقه در( درصد 05/0) کیلومترمربع 62

 قهرار  شهدید  زایهی بیابهان  طبقهه  در( درصد 5) کیلومترمربع 7652 و متوسط زاییبیابان طبقه در

 چههار  با توجه با IMDPA مدل اساس بر زاییبیابان ازلحاظ موردمطالعه منطقه غالب و گرفت

 دارای ههای عرصهه  خهاک  معیهار  در. گیهرد مهی  قرار متوسط طبقه در 2/2 ارزش با مذکور معیار

 لحهاظ  از گیهاهی  پوشش معیار در. هستند متوسط و کم م حظه، غیرقاب  زاییبیابان هایشد 

 روی گیهاهی  پوشش حفاظتی عام . دارند قرار شدید تا متوسط هایطبقه در زاییبیابان شهد 

 سهطح ( 28-24: 2001 رفاهی،)نشهود  تخریهب  گیاهی پوشش کهه زمانی تا شودمی باعث خاک
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 در جنهوبی  خراسهان  منطقهه  قرارگهرفتن  بهه  توجه با. بماند مصون تخریب و فرسایش از خاک

 خشهک  النیطو مد  بهه خاک سطح که شودمی باعث بارندگی کمبود بیابانی، و خشک اقلهیم

 ایهن  ههردوی  کهه  اسهت  نبهاتی  رشهد  بهرای  ایمحدودکننده عام  دیگر، طرف از و بماند باقی

 مههار  بهه  مربهو   تدابیر لذا سازد،می مستعد( زاییبیابان) بادی فرسایش بهرای را خاک شرایط،

 تجهدی  بها  بایهد  موردمطالعهه،  منطق  در زداییبیابان اجرایی عملیا  با همراه زاییبیابان شد 

 ههای عرصه بیشتر شدن بیابانی در اخیر سال چند مداوم سالیخشک تأثیر. پذیرد صور  بیشتر

 گردوخهاک  ههای طوفان بیشتر وزش سبب گیاهی پوشش شدن ترضعی  طریق از طبیعی منابع

 اجهرای  موردبررسهی،  منطقه   در زایهی بیابهان  پدیهده  زیهاد  توسهع   و شد  دلی  به. است شده

 و سهرایان  قهائن،  ماننهد  اسهتان  منهاطق  از بعضی در. است ضروری اییاحی و اص حی عملیا 

 رشهد  بیهانگر  نتیجهه  ایهن  پیهداکرده،  کهاهش  متهر  نیم تا گاهاً زیرزمینی هایسفره سطح بشرویه

 آب ازحهد بهیش  تخلیهه  و جنهوبی  خراسهان  اسهتان  زیرزمینهی  آب منهابع از برداشت روزافزون

 منهابع  از رویهبی برداشت افزایش اول افتاده، اتفاق ممه عام  دو براثر افت این. است زیرزمینی

 و اخیهر  ههای سهالی خشهک  رخهداد  دلیه ،  دومهین  است، منطقه خود هایچاه و زیرزمینی آب

 زیهاد،  تبخیر و جوی نزوال  کاهش و خشک ایمنطقه در جنوبی خراسان شدنواقع درنهایت،

 ازنظهر  زیرزمینی هایآب بندیپهنه. است آبخوان کنندهتغذیه منابع شدن کمتر و بودن کم بیانگر

 منطقهه  بنهدی پهنه با. آیدمی شماربه هاآلودگی جغرافیایی گستره شناسایی در قدم اولین کیفیت،

 و شهدید  مرحله در شوری و الکتریکی هدایت لحاظ از منطقه آب که شد مشخص موردمطالعه

 خراسهان  اسهتان  در هها چهاه  ایجهاد  و حفهر  روی بهر  دولت باید بنابراین دارد؛ قرار شدید بسیار

 جلوگیری ،آب زیاد افت دارای مناطقی در هاچاه غیرمجاز حفر از و باشد داشته نظار  جنوبی

 .کند
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 منابع

 بها ) ایهران  در زایهی بیابهان  ارزیابی هایشاخص و معیارها کالیبراسیون(. 1385) حسن احمدی،

 نشهگاه دا طبیعهی  منابع دانشکده سگزی، -درو حبله: موردی مطالعه ،(IMDPA مدل از استفاده

 .تهران

  و ICD هایروش تحلی  با زاییبیابان نقشه تهیه و ارزیابی(. 1380) رضا جعفری، 

FAO-UNEP دانشهگاه  طبیعهی  بعمنها  دانشهکده  ارشهد،  کارشناسی نامهپایان. کاشان منطقه در 

 .تهران

 یهار مع ارزیابی(. 1388) مرضیه ،قدسی و دمحم حیدری، ؛غ مرضا زهتابیان، ؛حسن خسروی، 

 مهایش ه اولین ،(کاشان منطق : موردی مطالع ) ایمنطقه مدل یک ارائه جهت آب منابع تخریب

 .اسفندماه 20-19 یزد، نوآوری، و مدیریت آب، ملی

 سهه  رب تأکید با IMDPA مدل اساس بر زاییبیابان شد  نقشه تهیه(. 1386) ضار دولتشاهی، 

 رشهد، ا کارشناسی نامهپایان(. گرمسار جنوب موردی مطالعه) گیاهی پوشش و خاک آب، معیار

 .تهران دانشگاه طبیعی منابع دانشکده

 ارزیهابی (. 1394) حسهن  خسهروی،  و جهواد  رفیهع،  ؛حسین بهرامی، ؛عبدالحسین پور،رضائی 

 شک،خ طقمنا جغرافیایی مطالعا  ،(یزد -باغدر) IMDPA مدل از استفاده با زاییبیابان شد 

19 :42-54. 

 تأکید با IMDPA از استفاده با اردکان دشت زاییبیابان بررسی(. 1391) جواد آباد،شری  رفیع

 .تهران گاهدانش طبیعی، منابع دانشکده ارشد، کارشناسی نامهپایان اقلیم، و آب مسائ  بر

 بها ( یسهاحل  ههای بیابهان ) زایهی بیابان شد  در ثرمؤ عوام  بررسی(. 1387) عبدالغنی رئیسی،

 بیعهی ط منهابع  دانشهکده  ارشد، کارشناسی نامهپایان کنارک، منطقه در IMDPA مدل از استفاده

 .تهران دانشگاه

 .تهران دانشگاه انتشارا . تهران بادی، فرسایش با مبارزه(. 2001) حسن رفاهی،

. انکاشه  منطقهه  کشهاورزی  مسهتعد  اراضهی  توسهعه  و احیاء طر (. 1378) غ مرضا زهتابیان، 

 .تهران دانشگاه ایران، بیابانی و کویری مناطق تحقیقا  مرکز آبیاری، و آب مطالعا  گزارش



83                                             1399 پاییز ،هفتمشماره  ،سوم سال آماد و فناوری دفاعي، علمي فصلنامه  

 واسنجی( 1386) حسن ،خسروی و محمدرضا ،اختصاصی ؛حسن ،احمدی ؛غ مرضا ،زهتابیان

 منهابع . کاشان منطقه در زاییبیابان شد  برآورد ایمنطقه مدل یک هارائ منظور به مدالوس مدل

 .744-724(: 60)3. ایران طبیعی

 بررسهی (. 1390) حسهن  خسهروی،  و حسهین  آ رنیونهد،  ؛غ مرضها  زهتابیهان،  ؛نوشین شاکریان،

 معیارههای  بهر  تأکید با و IMDPA از استفاده با اصفهان جرقویه منطقه زاییبیابان فعلی وضعیت

 .421-411(: 4)64آبخیزداری، و مرتع نشریه. گیاهی پوشش و خاک آب،

 نیکههو، و حسهن  ،خسهروی  ؛محمههد ،رحیمهی  ؛غ مرضها  زهتابیههان، ؛سهیدمهرداد  فهر، طباطبهائی 

 بهر  زیرزمینهی  آب وضهعیت  و اقلیمهی  شهرایط  زمهانی  تغییهرا   ثیرتهأ  ارزیهابی (. 1392) شیما

 .48-39 بیابان؛ مدیریت مجله. گرمسار دشت زاییبیابان شد 

 دو بهر  تأکیهد  بها  IMDPA دلمه  اساس بر زاییبیابان نقشه تهیه و بررسی(. 1386) ژاله عبدی،

 .تهران دانشگاه طبیعی منابع دانشکده ارشد، کارشناسی نامهپایان(. ابوزیدآباد) خاک و آب معیار

 حسههنخسههروی،  و فههرزاد آزادنیهها، ؛پرویههز گرایههی، ؛عبههدالعلیکرمشههاهی،  ؛مههریم ممبنههی،

 با خاک و اقلیم ،آب معیار بر تأکید با ،بیابانزایی بالفع  وضعیت ارزیابی(. 1394)

 و آب فنههون و علههوم مجلههه(. دشههت عبههاس: مههوردی مطالعههه) IMDPA مههدل از استفاده

 .359-349(: 72)19خاک،

 اقلهیم  و آب فهاکتور  دو براسههاس  زاییبیابان اولی  هشهدار سهیسهتم(. 1389) ریحانه مسهعودی،

 .رانته دانشگاه طبیعی منابع دانشکدة ارشد، کارشناسی نام پایان ،(کاشان دشهت)

 بهر  تأکیهد  بها  IMDPA از اسهتفاده  بها  سگزی دشت زاییبیابان بررسی(. 1386) سعیده ناطقی،

 دانشهگاه  طبیعهی،  منابع دانشکده ارشد، کارشناسی نامهایانپ. گیاهی پوشش و زمین آب، مسائ 

 .تهران

 مهدل  از اسهتفاده  بها  داراب دشهت زرین زاییبیابان وضعیت ارزیابی(. 1384) محبوبه اقبال،نیک

 .تهران دانشگاه طبیعی منابع دانشکده ارشد، کارشناسی نامهپایان. اقلیم معیار بر کیدتأ با مدالوس
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 شهناخت  جههت  IMDPA روش براسههاس  زایهی بیابهان  پتانسهی   ارزیابی(. 1390) شیما نیکو،

 انشهگاه د طبیعهی  منهابع  دانشهکدة  دکتری، رسال (. دامغان منطقه) اراضی تخریب بر مؤثر عوام 
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