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 چکیده

 تحت را توسعه حال در یکشورها خصوص به جهان یکشورها شتریب ،ياساس مشکل کی عنوان به یيزاابانیب امروزه

 کاهش باعث و دهديم رخ مرطوب مهین خشک و خشکمهین خشک، مناطق در یيزا ابانیب دهیپد .است داده قرار تأثیر

 و هاداده بودن دسترس در ،يآسان لیدل به شده اصالح مدالوس مدل از ،پژوهش نیا در .دشويم نیزم لیپتانس

 بسطام شاهرود هضحو در یيزا ابانیب خطر يکم يابیارز یبرا ياراض بیتخر در موثر هایشاخص با یسازگار ،نیهمچن

 اک،خ کیفیت معیار پنج از و دش تقسیم همگن واحد پنج به مطالعاتي منطقه ابتدا ،منظور بدین .است شده استفاده

 .دش استفاده همگن هایواحد در زایيبیابان کمي ارزیابي برای شاخص 19 و فرسایش مدیریت، گیاهي، پوشش اقلیم،

 .دش تهیه جغرافیایي اطالعات سامانه از استفاده با معیارها از یک هر به مربوط هایشاخص اطالعاتي هایالیه ،ابتدا در

 هر های شاخص هندسي میانگین از و نددش امتیازدهي شده  اصالح مدالوس روش اساس بر هاشاخص از یک هر سپس،

 هر در زایيبیابان به ساسیتح نقشه معیارها، هندسي میانگین از و تهیه معیار هر وضعیت نهایي نقشه معیارها، از یک

 ،نتایج طبق .آمد دست به مطالعاتي منطقه در زایيبیابان حساسیت نقشه ها آن تلفیق از ،نهایت در .دش تهیه کاری واحد

 ،مقابل در و اندداشته زایيبیابان در را تأثیر بیشترین 411/1 و 101/1 وزني متوسط با ،فرسایش و اقلیم معیارهای

 مساحت به يمطالعات منطقه کل از ،جینتا طبق .است بوده تأثیر کمترین دارای 91/1 وزني متوسط با ،گیاهي پوشش

 که گرفت قرار دیشد بحراني فرسایش یا و C3 طبقه در (مربع لومتریک 911/9031) درصد 40 مربع لومتریک 11/1191

 دسترس در مدیریتي ابزار یک ،وهشپژ این نتایج .است زایيبیابان مهار های هبرنام اعمال برای بیشتر توجه نیازمند

 باشد.مي زایيبیابان با مبارزه زمینه در اولویت دارای مناطق انتخاب زمینه در گیریتصمیم برای

 

 هندسي میانگین ،خشکمهین و خشک مناطق ،ها شاخص ،زایيبیابان حساسیت زمین، تخریب :کلیدی های واژه
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 از پس 21 قرن در بشر یفرارو ياصل چالش

 است نیریش آب يابیکم و میاقل رییتغ مهم یها چالش

(Petta 2019 همکاران و.) آینده در زایيبیابان پدیده 

 مناطق در ساکن انسان نفر میلیون 118 از بیش

 را است جهان کل جمعیت 1/11 معادل که را خشک

 این از (.2019 همکاران، و Elsayed) کندمي تهدید

 مستقیم طور به نفر میلیون 100 تا  10 بین ،تعداد

 یندهایافر دیگر و اراضي خیزی حاصل کاهش علت هب

 و Lahlaoi) گیرند مي قرار تأثیر تحت زایيبیابان

 شرایط همه در تواند مي زایيبیابان (.2018 همکاران،

 و خاک تخریب با همواره و بپیوندد وقوع هب اقلیمي

 شرایط در منابع دیگر و گیاهي پوشش آب، منابع

 ؛Man، 1311) است همراه اکولوژیکي و طبیعي تنش

Babaev، 1333.) این دهنده نشان هاگزارش و آمار 

 از هکتار میلیون یک حدود ساالنه که است موضوع

 و رود مي پیش شدن بیاباني سمت به کشور اراضي

 صورت هب را آن فاجعه عمق دادن نشان برای گاهي

 مالحظه، بنابراین .کنند مي بیان ثانیه در هکتار

 شرایط اقتضای به ازکشور هایي بخش که دشو مي

 است برخوردار وسیع بیاباني اکوسیستم یک از طبیعي

 های فعالیت و جمعیت افزایش با اخیر های سال در که

 در است. شده پدیده این تشدید سبب انسان نادرست

 در نقشي چنانآن طبیعي، عوامل ،حاضر زمان

 وقوع به که هایي خشکسالي البته .ندارند زایي بیابان

 ایران در ولي کند مي تشدید را زایي بیابان ،پیوندد مي

 زایي بیابان باعث بیشتر که هستند انساني عوامل این

 ،باشد جمعیت افزایش ها آن مهمترین شاید .شود مي

 و اراضي تخریب اصلي عامل را انسان که  طوری هب

 برای .برند مي شمار به آن قرباني مهمترین ،همچنین

 و خاک تخریب گیاهي، پوشش تخریب ،مثال

 هضحو در زمین تخریب اصلي عناصر فرسایش،

 از ناشي تخریب که دهندمي تشکیل را مدیترانه

 هوایي و آب تأثیر از بیشتر انساني هایفعالیت

 در مدالوس مدل از استفاده با ارتباط در .باشد مي

 خارج و ایران در خندقي فرسایش خطر ارزیابي زمینه

 خارج در است. گرفته صورت زیادی تحقیقات ،کشور از

 و Benabderrahmane تحقیقات به توان مي ،کشور از

 (،2019) همکاران و Mokhtari (،2010) همکاران

Kadović (،2011) همکاران و Taghipour-Javiو 

 (2011) همکاران و Lahlaoi و (2011) همکاران

 .کرد اشاره

Taghipour-Javi تهیه به (2011) همکاران و 

 در مدالوس روش از استفاده با زایي بیابان خطر نقشه

 از منظور بدین .اند پرداخته ایران غرب جنوب

 کیفیت شاخص خاک، کیفیت شاخص معیارهای

 کیفیت شاخص اقلیم، کیفیت شاخص مدیریت،

 کشاورزی آب کیفیت شاخص و گیاهي پوشش

 از درصد 24 که رسیدند نتیجه این به ،کرده استفاده

 به نسبت باال حساسیت دارای مطالعاتي منطقه

 به ،(2011) همکاران و Kadović باشد. مي زایي بیابان

 استفاده با زایي بیابان به نسبت زمین حساسیت ارزیابي

 در دلیبالتو ای ماسه های تپه در مدالوس روش از

 اقلیم، خاک، معیار چهار از استفاده با صربستان

 نتیجه این به و اند پرداخته مدیریت و گیاهي پوشش

 طبقه در مطالعاتي منطقه از درصد 21/81 که رسیدند

 و Lahlaoi اند. گرفته قرار بحراني زایي بیابان خطر
 با زایي بیابان خطر ارزیابي به ،(2011) همکاران

 ماروکو در اود آبخیز هحوز در مدالوس مدل از استفاده

 و خاک گیاهي، پوشش اقلیم، معیارهای از استفاده با

 98 که رسیدند نتیجه این به و اند پرداخته مدیریت

 گرفته قرار باال حساسیت طبقه در منطقه از درصد

 همکاران و Bakhshandehmehr ،ایران در .است

 دشت در زایيبیابان وضعیت ارزیابي به ،(2019)

 شده اصالح مدالوس روش از استفاده با اصفهان سگزی

 بر مشتمل کیفي معیار هفت از منظور بدین ،پرداخته

 فرسایش زیرزمیني، آب گیاهي، پوشش خاک، اقلیم،

 استفاده سیاسیت و مدیریت و آبي فرسایش بادی،

 از درصد دو که داد نشان ها آن تحقیقات نتایج کردند.

 98 متوسط، زایيبیابان طبقه در منطقه مساحت

 طبقه در درصد 19 و شدید زایيبیابان طبقه در درصد

 ،همچنین و است گرفته قرار شدیدخیلي زایيبیابان

 مهمترین از سیاست و مدیریت و اقلیم معیارهای

 شناخته مطالعاتي منطقه در بیابان ایجاد در عوامل

 از استفاده با ،(2012) همکاران و Fozooni اند. شده

 زایي بیابان خطر ارزیابي به شده  اصالح مدالوس روش

 آب، شاخص شش از استفاده با سیستان دشت در

 بادی فرسایش و خاک گیاهي، پوشش خاک، اقلیم،

 با اقلیم شاخص که رسیدند نتیجه این به و پرداخته



 1931، 2، شماره 11جلد   پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز -/  نشریه علمي810

 11/1 میانگین با بادی فرسایش و 3/1 میانگین

 آب و خاک های شاخص مقابل در و تأثیر بیشترین

 Yaghmaeian اند. داشته زایي بیابان در را تأثیر کمترین

Mahabadi و بندی پهنه به ،(2011) همکاران و 

 مدالوس روش از استفاده با زمین تخریب خطر ارزیابي

 استان سیاهپوش حوضه در شده  اصالح مدالوس و

 پوشش اقلیم، خاک، معیار چهار از استفاده با اردبیل

 نتیجه این به و اند پرداخته سیاست و مدیریت و گیاهي

 ترتیب به اقلیم کیفیت و مدیریت معیارهای که رسیدند

 در را تأثیر بیشترین 12/1 و 31/1 وزني متوسط با

   .اند داشته منطقه زایي بیابان

-FAO هایروش بررسي از پس پژوهش، این در

UNEP (Ekhtesasi و Ahmadi، 2004؛ FAO-

UNEP، 1314،) ICD (Ekhtesasi و Mohajeri، 

 و Ekhtesasi) یافته تغییر مدالوس مدل و (1338

Mohajeri، 1338) فعلي وضعیت نقشه تهیه برای 

 ترینمناسب ،بسطام-شاهرود حوضه در زایيبیابان

 یکي FAO-UNEP روش که این با د.ش انتخاب مدل

 زایيبیابان شدت ارزیابي هایروش ترین مناسب از

 معایبي اما ،است دهش ارائه جهان در نونک تا که است

 از خیلي در روش این تا شودمي موجب که دارد

 نباشد. استفاده قابل چندان ایران در جمله از کشورها

 اطالعات وجود عدم -1  به توان مي روش این معایب از

 فرایندهای ارزیابي برای مختلف کشورهای در کافي

 متخصصان برای روش بودن  پیچیده -2 .موجود

 کشورهای در آن قطعي پذیرش عدم -9 .اجرایي

 .انساني و طبیعي زایيبیابان تفکیک عدم -4 .مختلف

 منطقه های بیوم خاص شرایط گرفتن  نادیده -8

 ،Ahmadi و Ekhtesasi) ایران جمله از خاورمیانه

 فعلي وضعیت ،ICD روش در .کرد اشاره (2004

 و محیطي انساني، عوامل امتیازهای جمله از زایيبیابان

 نیز روش این .شودمي حاصل زایيبیابان هایشاخص

  شود.مي اشاره ها آن از برخي به که دارد اشکاالتي

 عوامل از برخي به دهي ارزش و ارزیابي -1

 را دهيامتیاز دقت که شده انجام کیفي کامال صورت به

 در موجود عوامل امتیازهای دامنه -2 دهد. مي کاهش

 نظر اختالف موجب مسئله این است، زیاد روش این

 شود.مي عوامل این به دهيارزش هنگام در کارشناسان

 عوامل امتیاز کردن برابر دو مدل این دیگر مشکل -9

 که جایي گیاهي، پوشش از عاری مناطق در محیطي

 موجب مسئله این است. صفر انساني عوامل امتیاز

 در طبیعي عوامل تأثیر ،مناطق این در تا شود مي

 برابر دو زایيبیابان شدت طور همین و زایي بیابان

 توجه با (.Mohajeri، 1338 و Ekhtesasi) شود وردآبر

 این گسترش و زایيبیابان به منطقه باالی تحساسی به

 این ارزیابي منطقه، این در اخیر هایسال طي پدیده

 باال زایيبیابان حساسیت با مناطق شناسایي و پدیده

 ،پژوهش این در .باشد مي ضروری آن با مقابله منظور به

 باالی کارایي به توجه با شده  اصالح مدالوس مدل از

 در موثر هایشاخص با آن یسازگار ،همچنین و آن

 یيزاابانیب خطر يکم يابیارز یبرا ياراض بیتخر

 .است شده استفاده

 

 هاروش و مواد

 :بساطام -شااهرود  حوضاه  جغرافیاایی  تموقعی

 آبخیوز  زهحوو  پوژوهش،  ایون  در مطالعوه  موورد  منطقه

 شهرسووتان شومال  در کووه باشود  مووي بسوطام -شواهرود 

 و جنووبي  هوای  دامنوه  در سومنان،  اسوتان  در شاهرود

 آبخیوز  زهحو .است شده واقع شرقي البرز شرقي جنوب

 نموک  کویر است. نمک ویرک حوضهزیر بسطام-شاهرود

 ایران زیرحوضه مربع کیلومتر 224910 مساحت با نیز

 وسیعي سرزمین مرکزی ایران حوضه باشد.مي مرکزی

 کوه  شود مي شامل را مربع کیلومتر 191000 وسعت با

 های شبکه ای کمینه گسترش هضحو این های ویژگي از

 آبخیووز حوووزه اسووت. بوواال خشووکي علووت بووه ای آبراهووه

 در مربع کیلومتر 11/1191 مساحت با بسطام-شاهرود

 توا  84 طوول  و شومالي  91 تا 91 عرض به ای محدوده

 (.1 )شکل است شده گسترده شرقي 81

 منطقه زایي بیابان بررسي مطالعاتپژوهش:  روش

 است.  مرحله سه شامل مطالعه مورد

 آوری جمع شامل مطالعات این مقدماتي: مطالعات -1

 اطالعات نظیر، منطقه در موجود اطالعات

 پوشش هیدرولوژی، شناسي،زمین شناسي، خاک

 و تفسیری و مقدماتي های نقشه تهیه و .،گیاهي و ..

-خاک گزارشات اساس بر باشد.مي ها آن راهنمای

 شرایط خاک، عمق خاک، بافت اطالعات شناسي،

 شیب نقشه آمد. دست هب ریزه سنگ درصد و زهکشي

 تفکیک قدرت با ASTER رقومي مدل از استفاده با
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 د.ش استخراج ArcGIS10.3 افزار نرم محیط در متر 90

 90 آمار از مطالعاتي منطقه بارندگي نقشه تهیه برای

 11 شمسي( هجری 1934 تا 1914 تاریخ )از ساله

 بسطام، فرحزاد، مجن، شامل هواشناسي ایستگاه

 دختر چهل کوهان، جیالن، شاهرود، ابر، بکران،

 بکران، چشمه، شیرین میامي، سعدآباد، پادگان،

 شاهرود سیمان کارخانه و دختر چهل آباد، جهان

 و سالیانه بارندگي نقشه تهیه برای د.ش استفاده

 استفاده کریجینگ روش به یابيدرون روش از ماهیانه

 هم و دما هم نقشه ابتدا خشکي، نقشه تهیه برای د.ش

 ماه هر برای IDW روش از استفاده با ماهیانه بارش

 با خشکي شاخص نهایت در و ترسیم جداگانه صورت به

 .دش محاسبه( 1) رابطه از استفاده

 
1

2 _
n

i

BGI ti p i k


   (1                          )   

 ti گوسون،  بگنولد خشکي شاخص BGI آن، در که

 بورای  بارنودگي  pi سلسیوس(، )درجه امi ماه برای دما

 که ستا ها ماه از نسبتي با برابر k و ،(متر میلي) امi ماه

 بوا  ماهانوه  دموای  میوانگین  برابر دو اختالف ماه آن در

 معیوار  محاسوبه  بورای  است. صفر از بیش ماهانه بارش

 گیوواهي پوشووش درصوود شوواخص از گیوواهي پوشووش

 منطقوه  در NDVI مقوادیر  منظوور  بودین  د.ش استفاده

 )توواریخ 1 لندسووت تصوواویر از اسووتفاده بووا مطالعوواتي

 افووزار نوورم از اسووتفاده بووا، موویالدی( 01/04/2011

ENVI4.8 11/0 از توور بووزر  اعووداد، دشوو محاسووبه 

 تهیوه  بورای  شد. گرفته نظر در گیاهي پوشش عنوان به

 کواربری  شودت  اسواس  بور  اراضي مدیریت معیار نقشه

 منطقه در شده  اعمال مدیریتي هایساسیتح و اراضي

 بوا  مصواحبه  و میوداني  پیمایشات به توجه با مطالعاتي،

  د.ش تهیه اراضي کاربری نقشه و محلي بومیان

 

 
 بسطام-شاهرود یزآبخ زهحو جغرافیایي موقعیت -1 شکل

 

 واحدهای کنترل موارد شامل :صحرایي مطالعات -2

 و تفسیری های نقشه با ها آن مقایسه و صحرا در کاری

 ژئومورفولوژیکي های رخساره بررسي ها، آن تصحیح

 بررسي ژئومورفولوژیکي، نقشه تهیه برای منطقه

 مطالعه، مورد منطقه در آن شدت و اراضي کاربری

 شناسي خاک آزمایشگاهي نتایج و ها پروفیل بررسي

 منطقه با شاهرود شهرستان طبیعي منابع وسیله به

  .است مطالعه مورد

 تعیین الف( شامل :گیرینتیجه و تکمیلي مطالعات -9

 نقشه اساس بر آن نقشه تهیه و منطقه کاری واحدهای
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 تحقیقات موسسه در موجود اراضي قابلیت و منابع

 و شناسي زمین شهنق ،همچنین و کشور آب و خاک

 بر واحدکاری نقشه تهیه مالک که منطقه توپوگرافي

 گیاهي پوشش سي،شنا خاک توپوگرافي، عوامل اساس

 به مطالعاتي منطقه اساس این بر که باشد مي اقلیمي و

 بررسي ب( ،شد تفکیک همگن کاری واحد پنج

 و اقلیمي گیاهي، پوشش ي،شناس خاک خصوصیات

 بررسي برای کاری واحدهای از کدام هر مدیریتي

 هر دهيوزن و بندی طبقه ج( ،مدالوس مدل معیارهای

 طبق ها آن های شاخص و نظر مورد معیارهای از کدام

 تهیه د( ،کاری واحدهای از کدام هر در مدالوس مدل

 مورد منطقه در معیارها از کدام هر زایي بیابان نقشه

 های نقشه پوشاني هم و تلفیق نهایت در و مطالعه

 نهایي نقشه تهیه و شده  استفاده معیارهای زایي بیابان

 و مطالعه مورد منطقه در زایي بیابان خطر حساسیت

 نقشه و معیارها زایي بیابان های نقشه تحلیل ه( انتها در

 مورد منطقه در زایي بیابان خطر حساسیت نهایي

 است. مطالعه

 وسیله به مدل این :شده اصالح 1مدالوس مدل

 حساسیت عنوان تحت 1333 سال در اروپا کمیسیون

 با مدل این .دش ارائه زایي بیابان به مناطق محیطي

 اراضي تخریب در ای پایه های بررسي دادن انجام هدف

 طریق از خاک فیزیکي خصوصیات رفتن بین )از

 1330 سال در ای مدیترانه کشورهای آبي( فرسایش

 دارای روش این شد. پیشنهاد اروپا کمیسیون وسیله به

 شده ارائه های روش دیگر به نسبت بیشتری مزایای

 این بیشتر دقت آن و باشد مي زایي بیابان ارزیابي برای

 در . است زایي بیابان نقشه تهیه و ارزیابي برای مدل

 حساسیت بندی پهنه منظور به اصلي مدالوس روش

 غالب در شاخص 18 از زایي بیابان به مناطق محیطي

 و گیاهي پوشش خاک، اقلیم، کیفیت معیار چهار

 .(1 )جدول شودمي استفاده مدیریت

 

 آن شدت و نوع و زایي بیابان عوامل که این به توجه با

 است، متفاوت دیگر مناطق با مطالعه مورد منطقه در

 شرایط به توجه با مدل های شاخص و معیارها باید

 با متناسب و دشو اصالح مطالعه مورد منطقه خاص

                                                           
1
 MEDALUS)Desertification  and Land Use 

Mediterranean( 

 در، دلیل همین به شود. گرفته کار هب منطقه آن شرایط

 شرایط اساس بر ها شاخص از بعضي، پژوهش این

، برای پژوهش این در است. دهش اصالح منطقه خاص

 مدالوس مدل از استفاده با زایي بیابان عوامل بررسي

 عمق بافت، های)شاخص خاک معیارپنج  از شده

 اقلیم ریزه(، سنگ درصد اولیه، مواد شیب، خاک،

 )درصد گیاهي پوشش خشکي(، ضریب و )بارندگي

 فرسایش(، برابر در مقاومت میزان و گیاهي پوشش

 مدیریت و بادی( و آبي )فرسایش فرسایش

 استفاده اراضي( کاربری شدت و اجرایي های )سیاست

 (.2 )جدول است شده

 به توجه با هاشاخص و معیارها این از کدام هر

 رابطه این در شده اخذ وزن و زایيبیابان در شانتأثیر

 گیرند.مي قرار مختلفي های طبقه در ،شده بندی طبقه

 به توجه با زایي بیابان در نآتأثیر  اساس بر الیه هر به

 با و محققین سایر مطالعات به استناد و منابع بررسي

 ،شده داده دو تایک  بین وزني منطقه شرایط به توجه

 طوری هباست،  برابر و خطي صورت به دهي وزن نحوه

 .باشدمي وزن بدترین دو ارزش و بهترین یک ارزش که

 که جا آن از فرسایش، برابر در مقاومت شاخص در

 منطقه با مطالعه مورد منطقه گیاهي های گونه

 باشد، مي متفاوت مدالوس مدل اساس بر مدیترانه

 به نسبت گیاهي بومي های گونه مقاومت میزان

 شده داده دو تا یک وزن از نسبي صورت به فرسایش

 با مدالوس مدل در شده استفاده بارندگي دامنه است.

، دلیل همین به ندارد، تطابق منطقه بارندگي میزان

 بر مطالعه مورد منطقه در پارامتر این بررسيبرای 

 مختلف واحدهای در بارندگي کمینه و بیشینه اساس

 دقتبرای  است. شده داده دو تا یک بین وزني منطقه

ه مطالعاتي، اقدام به تعیین واحد منطق در ابتدا کار،

 بررسي و کاری واحد تعیین از بعد. شد کاری

 کاری، واحدهای از کدام هر در معیارها و ها شاخص

 اصلي چارچوب طبق معیارها از کدام هر های شاخص

 میانگین اساس بر، شده دهي وزن مدالوس مدل

 و ترکیب ،(2 )رابطه مدل در شده برده کار هب هندسي

 واحدهای از کدام هر در معیارها )محاسبه پوشاني هم

  شود. مي کاری(
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 Layer ،رنظ مورد معیار  Index-xکه در آن،

 معیار هر های شاخص تعداد Nهای هر معیار و  شاخص

دام از معیارها ک هر معیار، هر محاسبه از بعدباشد.  مي

 ند.بندی شد طبقه، 2بر پایه جدول 

 
  زایی بیابان خطر بندی پهنه برای مدالوس مدل در شده استفاده های شاخص -1 جدول

 شاخص معیار

 سطحي ریزه سنگ و متر سانتي به خاک عمق درجه، به شیب ،زهکشي خاک، بافت خاک کیفیت

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

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

 اجرایي های سیاست و اراضي کاربری شدت اراضي مدیریت کیفیت

 
 مطالعه مورد منطقه در زایی بیابان خطر بندی پهنه برای مدالوس شده اصالح مدل در شده استفاده های شاخص -2 جدول

 پارامتر شاخص

 زهیر سنگ درصد ه،یاول مواد ب،یش عمق، ،خاک بافت خاک

 يخشک بیضر و يبارندگ اقلیم

 شیفرسا برابر در مقاومت زانیم و ياهیگ پوشش درصد گیاهيپوشش

 اجرایي های سیاست و اراضي کاربری شدت مدیریت

 بادی فرسایش و آبي فرسایش فرسایش

 
 (Kosmas، 1330) شده اصالح مدالوس مدل روش به زایي بیابان معیارهای دهي وزن و بندی طبقه -2 جدول

 معیارها طبقه توضیح دامنه

 1 باال کیفیت 09/1 – 2/1

 2 متوسط کیفیت 2/1 – 8/1 خاک

 9 پایین کیفیت 8/1 – 1/1

 1 مرطوب نیمه 1

 2 خشک نیمه 1 - 4/1 اقلیم

 9 خشک 4/1 – 2

 1 باال کیفیت 1

 2 متوسط کیفیت 1 – 1/1 گیاهي پوشش

 9 پایین کیفیت > 1/1

 1 باال کیفیت 1

 2 متوسط کیفیت 1 – 4/1 فرسایش

 9 پایین کیفیت 4/1 - 2

 1 خوب 1- 9/1

 2 متوسط 9/1 – 8/1 مدیریت

 9 ضعیف 8/1 – 1/1

 

 و زایي بیابان پدیده در موثر ایهمعیار محاسبه با

 استفاده با) معیارها از یک هر زایي بیابان نقشه ترسیم

 نقشه که شده ترکیب هم با ها الیه این ،(9 رابطه از

 ،نهایت در .شود مي تهیه زایي بیابان خطر حساسیت

 9 جدول طبق بر معیارها از شده  تهیه نقشه

 نظر از هم مطالعه مورد منطقه تا ،شده بندی طبقه

 بندی پهنه زایي بیابان نوع و زایي بیابان خطر شدت

 شود.

 1/5
 ESA SQI CQI VQI EQI MQI      (9)   

 اقیلم، معیار CQI خاک، معیار SQI آن، در که

VQI گیاهي، پوشش معیار EQI فرسایش، معیار MQI 

 زایي بیابان به محیطي حساسیت ESA و مدیریت معیار

 باشد. مي



 1931، 2، شماره 11جلد   پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز -/  نشریه علمي814

 

 شده تعیین های شاخص دامنه و زایي بیابان به محیطي حساسیت انواع -3 جدول

 زایي بیابان خطر نوع زایي بیابان خطر شدت ESA دامنه

 (Critical) بحراني  (C3) زیاد >89/1

 (Critical) بحراني (C2) متوسط 49/1–89/1

 (Critical) بحراني (C1) کم 91/1–49/1

 (Fragile) شکننده (F3) شدید 99/1–91/1

 (Fragile) شکننده (F2) متوسط 21/1–99/1

 (Fragile) شکننده (F1) کم 29/1–21/1

29/1–11/1 P Potential 

11/1> N Non affected 

0 U شهری مناطق و آب استخرهای 

 

 بحث و نتایج

 در ،کار دقت افزایش منظور به حاضر پژوهش در

 مورد منطقه و دش کاری واحدهای تعیین به اقدام ابتدا

 .(2 )شکل دش بندیتقسیم همگن واحد پنج به مطالعه

 هر برای ها آن هایشاخص و معیارها از یک هر ،سپس

 .نددش امتیازدهي همگن واحدهای از یک

 و معیارها از یک هر به امتیازدهي از پس

 ها، آن هندسي میانگین محاسبه و ها آن های شاخص

 اقلیم، کیفیت خاک، کیفیت معیارپنج  های نقشه

 شکل در د.ش تهیه فرسایش و مدیریت گیاهي، پوشش

 مقادیر، 4 جدول در و استفاده مورد معیارهای نقشه، 9

 در ها آن های شاخص و معیارها از یک هر وزني متوسط

 است. شده داده نشان کاری واحدهای از یک هر

 در خاک عاملتأثیر  بیشترین، 4 جدول طبق بر

 و کم شیب علت به 1 کاری واحد در منطقه زایي بیابان

 واحد در آنتأثیر  کمترین ومواد حساس به فرسایش 

 و یافته تکامل عمیق های خاک وجود علت به 4 کاری

 اقلیم .است سنگین بافت و مالیم شیب با خیز حاصل

 و گرم های تابستان با خشک و  گرم مطالعاتي منطقه

 به خشکي این باشد. مي باران کم و سرد های زمستان

 بارندگي میزان که طوری هب شده شدیدتر جنوب سمت

 متر میلي 180 از کمتر به 1 کاری واحد در سالیانه

  رسد.مي

 کاری واحدهای در اقلیم معیار ارزیابي نتایج

 در اقلیمي عاملتأثیر   بیشترین که داد نشان منطقه

 وزني میانگین با، 1 کاری واحد در، منطقه زایي بیابان

 و متر میلي 180 از کمتر بارندگي دارای که، 118/1

 کاری واحد در آنتأثیر  کمترین و، 3/2 خشکي ضریب

این عامل بر اساس روش دومارتن محاسبه  .است 4

 شده است. 
 

 
  کاری واحدهای نقشه -2 شکل
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 شده اصالح مدالوس در مطالعه مورد یارهایمع نقشه -3 شکل

 

 واحدهای در گیاهي  پوشش معیار ارزیابي نتایج

 پوشش عاملتأثیر  بیشترین که داد نشان منطقه کاری

 با، 1 کاری واحد در منطقه زایي بیابان در گیاهي

 های خاک وجود علت به کهاست،  14/1 وزني میانگین

 تراکم با گیاهي پوشش دارای زیاد قلیائیت با شور

 با 4 کاری واحد در آن کمترین و باشدمي اندک بسیار

 های خاک وجود علت به کهاست  09/1 وزني میانگین

 کشت تحت عموماً که خیز حاصل و عمیق یافته  تکامل

 واحدی تنها واحد این. باشد مي باغات و آبي زراعت

 نتایج .دارد گیاهي پوششدرصد  48 از بیشتر که است
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 منطقه کاری واحدهای در فرسایش معیار ارزیابي

 ویژه هب فرسایش عاملتأثیر  بیشترینکه  دهد مي نشان

 1 کاری واحد در، منطقه زایي بیابان در، بادی فرسایش

 هوایي و آب شرایط علت بهو  118/1 وزني میانگین با

 بودن لخت، همچنین و شدید بادهای وزش و خشک

های منطقه به خاک شدید حساسیت و منطقه

 کاری واحدهای در آن کمترین وفرسایش وجود دارد 

 گیاهي پوشش علت به که باشد مي 148/1 ارزش با 4

 معیار از حاصل نتایج طبق براست.  منطقه در متراکم

 در (يانسان) تیریمد عامل تأثیر نیشتریب مدیریت،

 88/1 ارزش با 2 یکار واحد در منطقه یيزا ابانیب

 ،جمعیت زیاد تراکم لیدل به ،واحد نیا در .باشد يم

 عیوس کشت تحت یکشاورز مستعد ياراض اغلب

 از حد از شیب یبردار بهره که بوده باغات و یکشاورز

 وهیش .است داشته يپ در را ينیزمریز آب منابع

 يسنت یهانظام صورتهب اغلب ،واحد نیا در یکشاورز

 آب و خاک منابع رفتن نیب از باعث که بوده یکشاورز

 و ياراض از حد از شیب و حیناصح یبردار بهره .اندشده

 یایبقا رفتن نیب از باعث کشاورزان وسیله به مراتع

 رفتن نیب از با .است شده خاک سطح در ياهیگ

 حد از شیب یبردار بهره با و خاک سطح ياهیگ یایبقا

 شده تشدید منطقه در فرسایش ،يزراع یها نیزم از

 یيزا ابانیب در تیریمد عامل تأثیر نیکمتر .است

 طیشرا علت به که بوده 8 یکار واحد در منطقه

 تیجمع تراکم نیکمتر یدارا يمیاقل نامساعد

 با مرتبط ياراض یکاربر واحد نیا در .باشد يم

  .است بوده محدود يانسان یها تیفعال

 معیارها نهایي وزني متوسط محاسبه منظور به

 دش محاسبه کاری واحد پنج در معیارها این میانگین

 شده داده نشان 8 جدول در که گونههمان .(8 )جدول

 مقادیر با ترتیب به فرسایش و اقلیم معیارهای است،

 امتیاز باالترین دارای 411/1 و 101/1 وزني متوسط

 بیابان گسترش و ایجاد در را تأثیر بیشترین ،بوده

 اندداشته مطالعاتي منطقه در معیارها بقیه به نسبت

 هوایي و آب شرایط و توپوگرافي آن دالیل عمده از که

 اصولي غیر استفاده ،همچنین و منطقه در موجود

 با نتایج این باشد.مي منطقه این در زمین از انسان

 و Bakhshandemehr تحقیقات از حاصل نتایج

 Egbal (2001،) و Farajzadeh (،2019) همکاران

Abbasi (،2014) همکاران و Khanamani همکاران و 

 همکاران و Yaghmaeian Mahabadi و (2019)

 نهمکارا و Bakhshandemehr دارد. مطابقت (2011)

 اصالح و زایيبیابان فعلي وضعیت ارزیابي به (2019)

 از استفاده با اصفهان سگزی دشت در مدالوس مدل

 آب گیاهي، پوشش خاک، اقلیم، پارامتر هفت

 و مدیریت و بادی فرسایش آبي، فرسایش زیرزمیني،

 معیارهای که رسیدند نتیجه این به ،پرداخته سیاست

 که هستند مهمي عوامل از سیاست و مدیریت و اقلیم

 .اندشده منطقه این در زایي بیابان یندافر موجب

Farajzadeh و Egbal (2001) مدل ارزیابي به 

 دشت در زایيبیابان خطر نقشه تهیه در مدالوس

 که رسیدند نتیجه این به و پرداخته اصفهان سگزی

 و Abbasi دارد. زایيبیابان در مهمي نقش اقلیم عامل

 زایيبیابان وضعیت کمي ارزیابي به (2014) همکاران

 اطالعات سامانه و مدالوس مدل از استفاده با

 هرمزگان استان در شمیل دشت در جغرافیایي

 اقلیم معیار که رسیدند نتیجه این به ،پرداخته

 مطالعه مورد منطقه در زایيبیابان در را تأثیر بیشترین

 همکاران و Yaghmaeian Mahabadi است. داشته

 با اراضي تخریب خطر ارزیابي و بندیپهنه به (2011)

 استان سیاهپوش هضحو در مدالوس مدل از استفاده

 معیارهای که رسیدند نتیجه این به ،پرداخته اردبیل

 داشته زایي بیابان در را تأثیر بیشترین مدیریت و اقلیم

 با گیاهي پوشش و خاک معیارهای ،مقابل در است.

 تأثیر کمترین (911/1 و 911/1) وزن کمترین کسب

 با که اندداشته مطالعاتي منطقه در زایي بیابان در را

 (2011) همکاران و Yaghmaeian Mahabadi نتایج

 کی هر یهاشاخص تأثیر از حاصل جینتا دارد. مطابقت

 داده نشان 4 جدول در یکار یهاواحد در ارهایمع از

 در ،جدول نیا از حاصل جینتا اساس بر .است شده

 برابر در مقاومت زانیم شاخص ،1 یکار واحد

 در را تأثیر نیشتریب (34/1) وزن نیشتریب با شیفرسا

 يبارندگ ،2 یکار واحد در .است داشته یيزاابانیب

 در یشتریب تأثیر هاشاخص گرید به نسبت (18/1)

 واحد در يبارندگ شاخص .است داشته یيزاابانیب

 را تأثیر نیشتریب (84/1) ازیامت نیباالتر با زین 9 یکار

 در .است داشته يمطالعات منطقه در یيزاابانیب در

 یکاربر شدت یهاشاخص زین 8 و 4 یکار یواحدها
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 یيزاابانیب در را تأثیر نیشتریب يبارندگ و ياراض

 از کی هر تأثیر محاسبه منظور به .اندداشته

 مطالعه، منطقه کل یيزاابانیب در ارهایمع یها شاخص

 یکار واحد پنج در هاشاخص نیا ریمقاد نیانگیم

  .(8 )جدول دش محاسبه

 
  کاری هایواحد در مربوطه های شاخص و معیارها وزني متوسط محاسبه -4 جدول

 وزني متوسط شاخص وزني متوسط معیار کاری واحد

1 

 111/1 خاک

 11/1 خاک بافت

 11/1 خاک عمق

 29/1 شیب

 19/1 اولیه مواد

 18/1 ریزه سنگ درصد

 818/1 اقلیم
 94/1 بارندگي

 19/1 خشکي درصد

 

 گیاهي پوشش

 

14/1 

 84/1 گیاهي پوشش درصد

 34/1 فرسایش برابر در مقاومت میزان

 مدیریت
 

41/1 

 12/1 اراضي کاربری شدت

 14/1 اجرایي های سیاست

 فرسایش
 

118/1 

 39/1 آبي فرسایش

 12/1 بادی فرسایش

2 

 99/1 خاک

 29/1 خاک بافت

 84/1 خاک عمق

 92/1 شیب

 21/1 اولیه مواد

 92/1 ریزه سنگ درصد

 148/1 اقلیم
 18/1 بارندگي

 84/1 خشکي درصد

 84/1 گیاهي پوشش
 49/1 گیاهي پوشش درصد

 18/1 فرسایش برابر در مقاومت میزان

 888/1 مدیریت
 19/1 اراضي کاربری شدت

 41/1 اجرایي های سیاست

 18/1 فرسایش
 11/1 آبي فرسایش

 13/1 بادی فرسایش

9 

 901/1 خاک

 89/1 خاک بافت

 21/1 خاک عمق

 91/1 شیب

 11/1 اولیه مواد

 29/1 ریزه سنگ درصد

 42/1 اقلیم
 84/1 بارندگي

 92/1 خشکي درصد

 498/1 گیاهي پوشش
 94/1 گیاهي پوشش درصد

 89/1 فرسایش برابر در مقاومت میزان

 92/1 مدیریت
 21/1 اراضي کاربری شدت

 91/1 اجرایي های سیاست

 21/1 فرسایش
 92/1 آبي فرسایش

 24/1 بادی فرسایش
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  کاری واحدهای در مربوطه های شاخص و معیارها وزني متوسط محاسبه -4 جدول ادامه

 وزني متوسط شاخص وزني متوسط معیار کاری واحد

4 

 خاک

 
142/1 

 1 خاک بافت

 1 خاک عمق

 4/1 شیب

 01/1 اولیه مواد

 29/1 ریزه سنگ درصد

 91/1 اقلیم
 1/1 بارندگي

 12/1 خشکي درصد

 09/1 گیاهي پوشش
 01/1 گیاهي پوشش درصد

 1 فرسایش برابر در مقاومت میزان

 908/1 مدیریت
 48/1 اراضي کاربری شدت

 11/1 اجرایي های سیاست

 148/1 فرسایش
 11/1 آبي فرسایش

 19/1 بادی فرسایش

8 

 

 41/1 خاک

 94/1 خاک بافت

 48/1 خاک عمق

 11/1 شیب

 21/1 اولیه مواد

 12/1 ریزه سنگ درصد

 128/1 اقلیم
 13/1 بارندگي

 81/1 خشکي درصد

 218/1 گیاهي پوشش
 43/1 گیاهي پوشش درصد

 01/1 فرسایش برابر در مقاومت میزان

 29/1 مدیریت
 94/1 اراضي کاربری شدت

 12/1 اجرایي های سیاست

 918/1 فرسایش
 18/1 آبي فرسایش

 12/1 بادی فرسایش

 
 های مربوطه در کل منطقهمحاسبه متوسط وزني معیارها و شاخص -5جدول 

 وزني متوسط شاخص وزني متوسط معیار کاری واحد

 منطقه کل

 مطالعاتي

 911/1 خاک

 932/1 خاک بافت

 914/1 خاک عمق

 491/1 شیب

 921/1 اولیه مواد

 99/1 ریزه سنگ درصد

 101/1 اقلیم
 144/1 بارندگي

 414/1 خشکي درصد

 91/1 گیاهي پوشش
 912/1 گیاهي پوشش درصد

 41/1 فرسایش برابر در مقاومت میزان

 401/1 مدیریت
 91/1 اراضي کاربری شدت

 931/1 اجرایي های سیاست

 411/1 فرسایش
 814/1 آبي فرسایش

 4/1 بادی فرسایش

 

 متوسط با ترتیب به خاک بافت و شیب خاک، معیار به مربوط هایشاخص بین در ،8 جدول طبق بر
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 مقابل در وتأثیر  بیشترین 932/1 و 491/1 وزني

-بیابان در راتأثیر  کمترین ریزه سنگ درصد شاخص

 نقشه طبق بر است. داشته مطالعاتي منطقه در زایي

 تا 41/1 وزني دامنه با مطالعاتي منطقه خاک، معیار

 گرفته قرار پایین و متوسط کیفیت گروه دو در 11/1

 مربوط هایشاخص و خاک کیفیت نقشه انطباق است.

 مناطق در خاک کیفیت ترینپایین که داد نشان آن به

 درصد فرسایش، به حساس مادری مواد کم، شیب با

 .باشديم ادیز خاک عمق، همچنین و پایین ریزه سنگ

 شاخص ،میاقل به مربوط یهاشاخص نیب در

 در را تأثیر نیشتریب 144/1 يوزن متوسط با يبارندگ

 کمبود که گفت توانيم و است داشته یيزاابانیب

 باعث يخشک تیوضع جادیا جهینت در و يبارندگ

 شده شیفرسا به نسبت منطقه شتریب یریپذتیحساس

 یکار واحد ،میاقل تیفیک اریمع نقشه اساس بر .است

 و نیکمتر یدارا 118/1 با 1 یکار واحد و 91/1 با 4

 خشک میاقل یدارا منطقه کل و اندبوده وزن نیشتریب

 پوشش یهاشاخص انیم در .هستند خشک مهین و

 41/1 يوزن متوسط با ياهیگ پوشش درصد ،ياهیگ

 وجود .است داشته یيزاابانیب در را تأثیر نیشتریب

 باعث 4 یکار واحد در باال تراکم با ياهیگ پوشش

 در یيزاابانیب لحاظ از یکار واحد نیا .است شده

 پوشش که لیدل نیا به ،رددا قرار يخوب تیوضع

 خاک شیفرسا و نیزم بیتخر یبرا يخوب مانع ياهیگ

 نییپا تراکم لیدل به ،1 یکار واحد مقابل در و باشديم

 شیفرسا مقابل در تا است شده باعث ياهیگ پوشش

 Yaghmaeian.دهد نشان خود از یشتریب تیحساس

Mahabadi و (2011) همکاران و Sepehr همکاران و 

 که دندیرس جهینت نیا به خود پژوهش در (2001)

 بر .دارد یيزاابانیب در یادیز تأثیر ياهیگ پوشش

 دو در ،مطالعه مورد منطقه ياهیگ پوشش نقشه اساس

 در .است گرفته قرار نییپا و متوسط تیفیک سطح

 یهااستیس شاخص ت،یریمد اریمع یهاشاخص

-ابانیب در زیادی تأثیر 931/1 يوزن متوسط با یياجرا

 يمطالعات منطقه تیریمد نقشه .است داشته یيزا

 يتیریمد تیوضع در يمطالعات منطقه که داد نشان

 ش،یفرسا اریمع اساس بر .دارد قرار متوسط و خوب

 نیشتریب 814/1 يوزن متوسط با يآب شیفرسا شاخص

 بر .است داشته يمطالعات منطقه یيزاابانیب در را تأثیر

 سطح دو در يمطالعات منطقه ،شیفرسا اریمع اساس

 .است گرفته قرار نییپا و مناسب تیفیک

 هایشاخص و معیارها وزني متوسط تعیین از پس

 نقشه تهیه به اقدام مطالعاتي، منطقه کل در ها آن

 نقشه به توجه با (.4 )شکل دش زایيبیابان حساسیت

 دش مشخص ،مطالعاتي منطقه زایيبیابان به حساسیت

-بیابان به حساسیت نظر از بسطام-شاهرود هضحو که

 شاخص مقادیر .است گرفته قرار بحراني طبقه در زایي

 تا 982/1 بین مطالعه مورد منطقه در زایيبیابان

 بحراني وضعیت بیانگر که است گرفته قرار 123/1

 واحد تنها باشد.مي مطالعاتي منطقه در زایيبیابان

 قرار مطلوبي وضعیت در زایي بیابان نظر از ،4 کاری

 مساحت به مطالعاتي منطقه کل از ،نتایج طبق دارد.

 911/9031) درصد 40 مربع کیلومتر 11/1191

 قرار شدید بحراني یعني C3 طبقه در مربع( کیلومتر

 در مربع( کیلومتر 112/1849) درصد 34/13 و دارد

 درصد 028/20 متوسط، بحراني یا و C2 طبقه

 شکننده یا و F3 طبقه در مربع( کیلومتر 43/1843)

 در مربع( کیلومتر 12/1841) درصد 018/20 و شدید

 طبق است. گرفته قرار ناچیز فرسایش یا و F طبقه

 منطقه در شدید بحراني زایيبیابان طبقه ،نتایج

 تحت را منطقه از درصد 40 و باشدمي غالب مطالعاتي

 شرقي مناطق در اغلب که است داده قرار خود پوشش

 اند. شده پراکنده مرکز سمت به

 

 یریگ نتیجه

-بیابان پدیده بر مختلفي محیطي و انساني عوامل

 مهمترین عنوان به اقلیم معیار که دارندتأثیر  زایي

 دارای مناطق در زایيبیابان پدیده در گذارتأثیر عامل

 بودن باال، امر این دلیل باشد.مي ایمدیترانه اقلیم

 و بودن کم، همچنین و پتانسیل تعرق و تبخیر میزان

 بودن باال باشد.مي بارندگي زماني نامناسب توزیع

 امالح تا دشومي باعث پتانسیل تعرق و تبخیر میزان

 شورشدن باعث، آمده سطح به خاک اعماق از شوری

 به و شده سبک خاک بافت نتیجه در که دشو خاک

 منطقه از آبي و بادی فرسایش انواعوسیله  به راحتي

 از خاک گچ درصد و شوری میزان د.شو خارج

 پدیده بر کههستند  خاک هایشاخص مهمترین

 شکننده باعث عامل این گذارند.ميتأثیر  زایيبیابان
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 که دشومي خاک بافت شدن سبک و ساختمان شدن

 این دهد.مي افزایش را خاک فرسایش نتیجه در

تأثیر  نیز گیاهان رشد روی بر، همچنین هاشاخص

 از عاری خاک سطح، دشو که باعث مي دنگذارمي

 دست از تر سریع را خود رطوبت باشد، گیاهي پوشش

 میزان نتیجه در و رود باال بسیار باد سرعت دهد،

 .(Moghadam ،2008) رود باال فرسایش

 

 
 شده اصالح مدالوس روش با زایيبیابان به حساسیت نقشه -4 شکل

 

 اقلیم معیارهای ،پژوهش این از حاصل نتایج طبق

 هضحو زایي بیابان در را تأثیر بیشترین فرسایش و

 و خاک معیارهای مقابل در و اندداشته بسطام-شاهرود

 طبق .اند بوده تأثیر کمترین دارای گیاهي پوشش

 نقشه از حاصل نتایج و شده انجام های بررسي

 از مطالعاتي منطقه زایي، بیابان حساسیت بندی پهنه

 وضعیت با زایي بیابان منطقه دو ،زایي بیابان خطر نظر

 به زایيبیابان شدت طبقه نظر از و شکننده و بحراني

 با بحراني ،زیاد شدت درجه با بحراني شامل طبقه سه

 را فرسایش به ناچیز حساسیت و کم شدت درجه

 ارائه تعریف طبق بر مطالعاتي منطقه دهد.مي نشان

 زایي بیابان شرایط دو هر دارای زایي، بیابان از شده

 شرایط چون طبیعي عوامل .است انساني و طبیعي

 زیاد، تبخیر جوی، های ریزش )کمبود اقلیمي نامساعد

 دوری (، ... پیاپي، های خشکسالي شدید، بادهای وزش

 مناطق وجود آبي، منابع محدودیت رطوبتي، منابع از

 از زیاد قلیائیت با شور های خاک ،همچنین و کویری

 سنتي نظام جمله از انساني مخرب عوامل و سو یک

 حد از بیش برداری بهره دام، رویه بي چرای کشاورزی،

 کشاورزی، اراضي به مراتع تبدیل زیرزمیني، های آب از

 و گیاهي پوشش تخریب تاسیسات، و معادن صنایع،

 منابع و مراتع نابودی باعت دیگر سوی از کنيبوته

 است. شده منطقه در زایي بیابان روند تسریع و طبیعي

 موثر های شاخص و هامعیار ارزیابي کمي بررسي

 مدل از استفاده با بسطام-شاهرود دشت در زایيبیابان

 مناطقي در که داد نشان شده اصالح مدالوس

 اثر بر باشد،مي زیاد شیب دارای که کوهستاني

 مهمترین که یافته فرسایش خاک ،آبي شدید فرسایش

 که حالي در ،بوده مناطق این زایيبیابان در موثر عامل

 عوامل بیشتر ،مطالعاتي منطقه ایکوهپایه مناطق در

 )کشاورزی اراضي کاربری شدت ویژه به ،انساني موثر

 باعث زمیني(زیر های آب از شدید برداری بهره و وسیع

 گفت توان مي که طوری هب .است شده فرسایش تشدید

 مداخالت مناطق، این در زایيبیابان عامل مهمترین

 منطقه جنوب سمت به تدریج به باشد.مي انساني غلط

 و گیاهي پوشش میزان اقلیمي، شرایط شدن تشدید با

 طبیعي عوامل ،شده کاسته راضيا کاربری ،همچنین

 عوامل بر شور های خاک وجود و بادی فرسایش ویژه به

 آمده دست هب نتایج اساس بر است. شده مسلط انساني

 عوامل بین در که گفت توان مي ،پژوهش این از
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 نزوالت کمبود ویژه هب اقلیم عامل منطقه، زایي بیابان

 وزش و زیاد تبخیر پیاپي، های خشکسالي جوی،

 در زایيبیابان در موثر عامل مهمترین شدید، بادهای

 ویژه هب )انساني( مدیریت عامل .است مطالعاتي منطقه

 های زمین به مراتع تبدیل کشاورزی، سنتي های روش

 حد از بیش برداریبهره و دام رویه بي چرای کشاورزی،

 در موثر مهم عوامل از نیز زیرزمیني، آب منابع از

 جمله از .باشد مي بسطام-شاهرود دشت زایي بیابان

 توانمي ،مطالعه مورد منطقه در زایيبیابان پیامدهای

 خاک، خیزی حاصل کاهش و شوری درجه افزایش به

 نابودی سیل، بروز خطر و سطحي جریان افزایش

 حیاط نابودی علوفه، تولید منابع و گیاهي پوشش

 پدیده افزایش زمیتي،زیر هایآب سطح افت وحش،

 مشکالت و هوا آلودگي افزایش منطقه، در مهاجرت

 از کرد. اشاره ارتباطي هایراه تخریب و آن از ناشي

 توانمي ،منطقه در زایيبیابان با مقابله هایراه جمله

 مقاوم گیاهان کشت طریق از روان هایماسه تثبیت به

 از اصولي برداریبهره گز، و تاغ مانند خشکي برابر در

 و مناسب زمان در ها آن ظرفیت به توجه با هاچراگاه

 کرد. اشاره روان هایماسه تثبیت برای بادشکن ایجاد
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