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ارزیابي بیابان زایي اراضي حوزۀ آبخیز شازند با استفاده از 
روش فائو و یونپ

چکیده
شناســائي و ارزیابي عوامل مؤثر در بیابان زایي و تعیین مناطق مبتال به این معضــل از ضروریات امر در هر منطقه 
مي باشــد. یکي از مناســبترین روش ها جهت ارزیابي بیابان زایي روش فائو و یونپ مي باشد که در آن فرآیندهاي 
متعددي جهت ارزیابي بیابان زایي بررسي و مطالعه مي گردند. زوال پوشش گیاهي، فرسایش آبي، فرسایش بادي، افت 
کّمي و کیفي منابع آب و شــور شدن خاک به همراه فشار دام و جمعیت بر روي محیط زیست فرآیندهاي اصلي مورد 
مطالعه در این تحقیق بودند. دوره زماني ارزیابي یك دورۀ 20 ســاله )87-1368( و با توجه به قدیمیترین اطالعات،     
عکس هاي هوائي و تصاویر ماهواره اي موجود انتخاب شد. براي ارزیابي هر فرآیند چندین شاخص در نظر گرفته شده 
و با برداشــت هاي میداني و مطالعات کتابخانه اي شاخص هاي منتخب ارزیابي و امتیازدهي شدند. چهار کالس ناچیز، 
متوســط، شدید و خیلي شــدید نیز جهت تفکیك درجات بیابان زایي در نظر گرفته شد. هر یك از فرآیندها از سه 
جنبه وضعیت کنوني، سرعت و استعداد طبیعي بیابان زایي بررسي شدند. نقشه هاي    بیابان زایي از جنبه هاي مذکور 
در محیط GIS ترســیم و جهت تهیۀ نقشه نهایي بیابان زایي تلفیق گردیدند. بر اساس نتایج حاصله در حوزۀ آبخیز 
شــازند به ترتیب 116466 هکتار )20%( اراضي در کالس ناچیز، 273240 هکتار )48%( در کالس متوسط و 179123 
هکتار )32%( در کالس شدید بیابان زایي قرار دارند. بیابان زایي شدید عمدتًا در اراضي با شیب 30-15 درصد و داراي 
پوشش گیاهي فقیر مشاهده شد. فرسایش آبي و زوال پوشش گیاهي عوامل اصلي بیابان زایي و فشار چراي دام علت 

اصلي افزایش سرعت تخریب اراضي در این منطقه مي باشد.  

کلمات کلیدي: بیابان زایي، فائو و یونپ، شازند، فرسایش آبي، زوال پوشش گیاهي.
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ارزیابي بیابان زایي اراضي ...
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Evaluating of desertification in Shazand watershed lands by FAO and UNEP method
By: A. Farmahini Farahani: Scientific board of Markazi Agricultural and Natural Resources Research Center. M. Darvish: 
Scientific board of Research Institute of Forest and Rangelands (Corresponding Author). M. Zare: Senior Research Expert 
of Yazd Agricultural and Natural Resources Research Center.
Recognition and evaluation of influencing factors on desertification as well as determination of influenced area with 
this problem is necessary. The method of FAO-UNEP is one of the proper methods to evaluating the desertification 
which into study the different factors and process. Vegetation distraction, water and wind erosion, decreasing the 
quality and quantity of water supply, saltification of soil together with animal pressure and human population on the 
environment were the main factors and processes investigated in this research. A period time of 20 years (1989-2008) 
choose for assessment of desertification in this study and data were collected with considering the aerial photograph 
and remote sensing images. For investigation of each processes were evaluated several indices and scoring with field 
sampling and library studies. Four class of poor, moderate, intense and very intense were determined for discrimination 
of desertification levels. Each process was investigated from 3 aspects such as existing condition, speed and natural 
capability of desertification. Desertification maps was constructed in GIS and integrated for final desertification map. 
Base on the result were classified 116466ha (%20) in low, 273240ha (%48) in intermediate and 179123ha (%32) in 
severe class of desertification in Shazand watershed. Intense desertification were observed mainly in mountainous and 
rocky area with slop higher than %40 and poor vegetation. Severe desertification was observed mainly in mountainous 
ranges with slop higher than 15-30 percent and poor vegetation. Water erosion and vegetation destruction were the 
main factors of desertification in this watershed and whereas the animal pressure was the main factor of desertification 
intensity.
 Keywords: Desertification, FAO-UNEP method, Shazand, Water erosion, Vegetation destruction.

مقدمه
بيابان  زایي فرآیندي اســت که ســبب کاهش یا از بيــن رفتن کامل 
کارایي سرزمين شده و بيشتر به دليل فشارهاي انساني و به ندرت به 
علّت عوامل طبيعي بوجــود مي آید )Darvish,2004(. طبق برآورد 
کنفرانس      بيابان زایي سازمان ملل )UNCOD( پدیده بيابان زایي 
آینده بيش از 785 ميليون نفر انســان ساکن در مناطق خشك را که 
معادل 17/7 درصد جمعيت کل جهان    مي باشــد را تهدید مي کند. 
از این تعداد بين 60 تا 100 ميليون نفر از طریق کاهش حاصلخيزي 
   .)1998,Meshkat( اراضي بطور مســتقيم تحت تأثير قرار دارنــد
بيابان زایي محدودیت هاي بســياري از لحاظ کشــاورزي، تأمين مواد 
غذائي، پرورش دام، توســعۀ صنعت و ارائه هزینه هاي خدماتي ایجاد 
مي نماید. فروپاشي شيوه هاي معيشت دامداران و کشاورزان و مهاجرت 
از نتایج بيابان زایي مي باشــد. با توجه به اثرات مخّرب و جبران ناپذیر 
بيابان زایي شناســائي و ارزیابي عوامل مؤثــر در بيابان زایي و تعيين 
مناطــق مبتال به این معضل از ضروریات امر در هر منطقه مي باشــد. 
یكي از مناسب ترین روشها جهت ارزیابي بيابان زایي روش معروف فائو 
و یونپ مي باشــد. نقشه هائي که اجراي روش فائو و یونپ به توليد آن 
مي  انجامد این توانائي را دارند تا از یكسو علل فرآیندهاي بيابان زایي و 
دامنۀ تحرکات آنها را مشخص کرده و از سوي دیگر به مدیران برنامه 
در حوزة محيط زیســت امكان مي دهند تا بــا پيش بيني جریان هاي 

بيابان زا، مناسب ترین اقدامات پيشگيرانه و عمليات بازدارنده را طراحي 
و تدارك ببينند )Darvish,2004(. از عوامل دیگر انتخاب روش فائو 
و یونپ، غني بودن مطالعات انجام شــده متناسب با فاکتورهاي مورد 
بررسي این روش در حوزة آبخيز شازند و وجود شهرها و مراکز صنعتي 

و کشاورزي در این ناحيه مي باشد. 
در زمينۀ ارزیابي وضعيت و شدت بيابان زایي اراضي مطالعات متعددي 
صــورت گرفته اســت. Wangati et al., )1997( با در نظر گرفتن 
شــاخص های مؤثر در تخریب ســرزمين نقشــه خطرپذیری مناطق 
مختلف کشور کنيا را به روش فائو و یونپ تهيۀ نمودند. این محققين 
به ترتيب 1، 13، 53 و 33 درصد اراضی این کشور را دارای بيابان زایی 
 Harasheh .خيلی شدید، شدید، متوســط و خفيف معرفی نمودند
and Tateishi, )2002( نقشــه بيابان زایي غرب آســيا را به روش 
فائو و یونپ تهيۀ نمودند. زوال پوشــش گياهي، فرسایش آبي و بادي 
و شــوري خاك مهمترین عوامل بيابان زایي در این منطقه تشخيص 
داده شــدند. Ladisa, )2002( در ارزیابــي بيابان زایي منطقه باري 
ایتاليا شش شــاخص خاك، اقليم، پوشــش گياهي، کاربري اراضي، 
مدیریت و فشارهاي انســاني را مورد بررسي قرار داده و با استفاده از 
ميانگين هندسي شاخص هاي مورد اســتفاده نقشه نهایي بيابان زایي 
باري را تهيۀ نموده اســت. )Yonghuan et al., )2005 با استفاده 
از مجموعــه     داده هاي 50 ســال اخير مهمتریــن عوامل مؤثر در 
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بيابان زائي شــمال چين، مينكين و استان گانســو را بررسي نمودند. 
نتایج بررسي نشان داد که عامل انساني در بين سالهاي 1956-2004 
در مقایســه با عامل طبيعي نقش بسيار بيشتري بر شدت بيابان زائي 
داشته است. خسروي و همكاران )2004( در بررسي بيابان زایي دشت 
کاشان فرآیندهاي فرســایش آبي و بادي، تخریب منابع آب، پوشش 
گياهــي، خاك، اقليــم، و مدیریت منابع را مورد بررســي قرار داده و 
فرآینــد تخریب منابــع آب زیرزميني را به عنــوان مهمترین فرآیند 
بيابان زایي تشخيص داده و فرآیندهاي اقليم، مدیریت، پوشش گياهي، 
فرسایش بادي، خاك و فرســایش آبي در مراحل بعدي قرار گرفتند. 
مشــكوة و همكاران )2005( در مطالعه خود بر روي بيابان زایي دشت 
یزد – اردکان به این نتيجه رســيدند که درجه تخریب پوشش گياهي 
منطقه مورد مطالعه شــدید تا خيلي شدید، گسترش شوري متوسط 
تا شــدید و ميزان فرسایش بادي ناچيز تا متوسط مي باشد در حاليكه 
اســتعداد طبيعي بيابان زایي این ســه فرآیند به ترتيب خيلي شدید، 
متوسط تا شدید و متوسط تا شدید مي باشد. حساس و کمي نبودن و 
دشــوار بودن اندازه-گيري برخي از شاخص ها از اشكاالت روش فائو و 
یونپ در این منطقه بوده است. اکبري و همكاران )2007( در ارزیابي 
و طبقه-بندي بيابان زایي منطقۀ خشــك شمال اصفهان به این نتيجه 
رسيدند که در 35 درصد اراضي منطقه بيابان زایي با منشاء طبيعي و 
در 65 درصد اراضي بيابان زایي با منشاء انساني حاکم مي باشد. شدت 
بيابان زایي اراضي متوســط، شدید و خيلي شدید بوده و در 20 درصد 
اراضي تأثير همزمان دام و انســان و در 80 درصد اراضي اثر تخریبي 
چراي دام عامل مهم بيابان زایي بوده اســت. تبدیل اراضي مرتعي به    
زمين هاي کشــاورزي، الگوي غلط کشاورزي و برداشت بي رویه آب از 
منابع زیرزميني از عوامل دیگر بيابان زایي در این منطقه بوده اســت. 
زهتابيان و همكاران )2007( شدت بيابان زائي حوزة آبخيز ماهان را با 
استفاده از تلفيق دو روش فائو و یونپ و ICD مورد مطالعه قرار دادند. 
نتایج نشــان داد که عمده ترین فرآیندهاي مؤثر در تخریب اراضي در 
منطقۀ مذکور به ترتيب فرآیندهاي فرسایش آبي و تخریب منابع آب 
مي باشد. وضعيت فعلي بيابان زایي منطقۀ زهك سيستان نيز با تاکيد 
بر معيار فرســایش آبي در چهار کالس ناچيز و کم، متوسط، شدید و 
بسيار شدید قرار گرفته است )Hashemi et al., 2011(. ذوالفقاري 
و همكاران )2011( در ارزیابي حساســيت به بيابان زائي اراضي دشت 
سيســتان چهار معيار اقليم، پوشش گياهي، خاك و فرسایش بادي را 
ارزیابي و بررسي نمودند. نتایج مطالعات در این منطقه نشان داده است 
که 51 درصد اراضي در کالس متوســط و 45 درصد در کالس شدید 
بيابان زائي قرار دارد. فرســایش بادي عامل اصلــي بيابان زائي در این 
منطقه تشخيص داده شــده است. طباطبائي زاده و همكاران )1389( 
در بررسي شدت بيابان زایي دشت فخرآباد مهریز با استفاده از دو مدل 
IMDPA و MICD بيــش از 80 درصد اراضــي این منطقه را در 
کالس متوسط بيابان زایي قرار دادند. نتایج مطالعات ناطقي و همكاران 
)1388( در دشت سگزي با استفاده از مدل IMPDA نشان داد که 
عمده اراضي این دشت در کالس هاي شدید و بسيار شدید بيابان زایي 
قرار دارند. بهــزادي و همكاران )1390( وضعيت بيابان زایي دشــت 
ورامين را با اســتفاده از مدل IMPDA بررســي نموده و به ترتيب 

39/5، 58 و 2/5 درصد اراضي این ناحيه را در کالس هاي کم، متوسط 
و شــدید بيابان زایي طبقه بندي نمودند. کرميان و همكاران )1390( 
نيز افت سفره هاي آب زیرزميني و تخریب پوشش گياهي را مهمترین 
عوامل بيابان زایي در حوزه آبخيز کوهدشت لرستان با استفاده از روش 

ICD تشخيص دادند.
ارزیابي و تهيۀ  نقشــه بيابان زایي، تعيين عوامــل اصلي و فرعي مؤثر 
در بيابان زایي، شــناخت قابليت ها و نارســائي هاي کاربرد روش فائو و 
یونپ در شــرایط منطقه و استفاده از نقشه هاي توليدي در پيش بيني 
بيابان زایي و برنامه ریزي و آمایش پایدار اراضي منطقۀ مورد مطالعه از 

اهداف این تحقيق بوده اند.

مواد و روش ها
موقعیت و ویژگي هاي منطقه مورد مطالعه

حوزة آبخيز شازند به مساحت 582154 هكتار در ناحيه جنوب غربي 
استان مرکزي واقع شده و قســمتهائي از شهرستانهاي شازند، اراك، 
کميجان و استان همدان را در بر گرفته است. عمده اراضي این حوزه 
کوهپایه اي بوده و یكي از زیرحوزه هاي اصلي رودخانه دائمي قره چاي     
مي باشد. آب و هواي آن نيمه خشك سرد بوده و متوسط بارندگي آن 

حدود 330  ميليمتر مي باشد.

روش پژوهش
اگر چه فرآیندهاي متعددي در بياباني شــدن محيــط دخالت دارند 
وليكــن در این پژوهش براي ارزیابي و تهيۀ نقشــۀ بيابان زایي حوزة 
آبخيز شــازند با اســتفاده از روش فائو و یونپ پنج فرآیند مهم زوال 
پوشش گياهي، فرسایش آبي، فرسایش بادي، اُفت کّمي و کيفي منابع 
آب و شورشــدن خاك به همراه دو عامل فشار دام و انسان بر محيط 
زیســت مورد بررســی قرار گرفتند. این فرآیندها با توجه به اهميت و 
در دســترس بودن منابع اطالعاتي انتخاب شده و روش کار مطالعاتي 
در ســطح حوزه آبخيز دریاچه نمك بوده اســت )طرح ملي موسسه 
تحقيقات جنگلها و مراتع(. ســطح مبــدأ مطالعه عماًل نامعلوم بوده و 
وضعيت طبيعي محيط در یك دورة زماني20 ســاله )87 – 1368( با 
توجه به قدیمي ترین اطالعات و تصاویر ماهواره اي موجود از سنجندة 
MSS بررسی شــده است. روش مطالعه به ترتيب به شرح ذیل بوده 

است:
الف: جمع آوري آمار، نقشــه ها، تصاویر ماهواره اي، عكسهاي هوائي و 

سایر اطالعات موجود.
ب: تعيين واحدهاي کاري متناســب با فرآیند مورد مطالعه: تيپ هاي 
گياهي در فرآیند زوال پوشش گياهي، واحدهاي اراضي در فرآیندهاي 
فرسایش آبي و بادي و شوري زایي، دشت در فرآیند اُفت کّمي و کيفي 
منابع آب، ســامان عرفي در فرآیند فشــار دام و شهرستان در فرآیند 

فشار انسان بر محيط زیست. 
ج: بررســي پنج فرآیند اصلي بيابان زایي از سه جنبۀ وضعيت کنوني 
)وضعيت کنوني در مقایســه با ســالهاي ابتدائي دوره زماني تحقيق(، 
ســرعت )ميزان تخریب در واحد زمان( و استعداد بياباني زایي )آسيب 
پذیري ذاتي و طبيعي( با استفاده از شاخص هاي مطالعاتي و جمع آوري 
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آمار و اطالعات صحرائي و آزمایشگاهي.
تاج پوشــش گياهــي، کيفيت و توليد مرتع در فرآیند زوال پوشــش 
گياهــي، ميزان و نوع فرســایش، خصوصيات خــاك و توپوگرافي در 
فرآیند فرســایش آبــي، خصوصيات باد و ميزان فرســایش خاك در 
فرآیند فرســایش بــادي، ویژگيهاي کّمي و کيفــي آبهاي زیرزميني 
و ســازندهاي زمين شناســي در فرآیند افت کّمي و کيفي منابع آب 
زیرزميني، خصوصيات شــيميائي خاك و زهكشــي اراضي در فرآیند 

شور شــدن خاك و آمار جمعيت انساني و دامي در فرآیندهاي فشار 
دام و جمعيت بر روي محيط زیست از شاخص هاي اصلي مورد بررسي 
در این تحقيق بودند. براي ارزیابي شــاخص هاي مورد استفاده چهار 
طبقه )کالس( یا درجه بيابان زایي شــامل ناچيز، متوســط، شدید و       
خيلي شــدید در نظر گرفته شــد. با توجه به حجــم زیاد جدول هاي 
ارزیابي، پنج جدول از فرآیندهاي مختلف به شــرح جداول 5-1 ارائه 

مي گردد:

جدول 1- نحوۀ ارزیابي و طبقه بندي زوال پوشش گیاهي از منظر وضعیت کنوني   

جدول 2- نحوۀ ارزیابي و طبقه بندي فرسایش بادي از منظر وضعیت کنوني
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جدول 3- نحوۀ ارزیابي و طبقه بندي فرسایش آبي از منظر سرعت 

جدول 4- نحوۀ ارزیابي و طبقه بندي منابع آب زیرزمیني از منظر سرعت

جدول 5- نحوۀ ارزیابي و طبقه بندي شوري زایي از منظر استعداد طبیعي 
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شــدت بيابان زایي هر یــك از واحدهاي کاري با توجــه به ميانگين 
هندســي مقادیر عــددي شــاخص هاي بيابان زایي بــراي هر یك از 
فرآیندهاي بيابان زایي تعيين گردیده و نهایتاً نقشه بيابان زایي منطقۀ 
مــورد مطالعه از دیدگاه آن فرآیند تهيۀ شــد )این کار براي هریك از  
جنبه هاي ســه گانۀ بيابان زایي انجام شده است(. نقشه هاي بيابان زایي 
در محيط GIS و با استفاده از نرم افزار ILWIS تهيۀ گردیده است.

د: تلفيق نقشــه هاي بيابان زایي فرآیندهاي مورد مطالعه از دیدگاه هر 
یك از جنبه هاي ســه گانۀ بيابان زایي و تعيين فرآیند غالب بيابان زایي 

در منطقه. 
ه: تهيۀ نقشــه بيابان زایي از دیدگاه فشــار دام و انسان بر روي محيط 
زیســت و تلفيق نقشه هاي حاصله با نقشه هاي جنبه هاي بيابان زایي و 

محاسبۀ خطر کل بيابان زایي با استفاده از فرمول ذیل: 
خطر کل = فشــار انسان + فشار دام + اســتعداد طبيعي + سرعت + 

وضعيت کنوني
جهت ارزیابي فشــار دام بر روي محيط زیســت، نسبت ظرفيت بالقوة 
تحمل دام به تراکم فعلي دام محاســبه شده است.  تراکم فعلي دام از 
روي آمار و اطالعات موجود و یا با تكميل پرسشنامه و ظرفيت بالقوة 

دام با محاسبۀ مقدار علوفۀ قابل استفاده موجود در مرتع برآورد شده 
است. جهت ارزیابی فشار جمعيت روي محيط زیست نسبت وضعيت 
بالقوة پذیرش جمعيت به بالفعل تعيين شــده است. ظرفيت پذیرش 
بالفعل جمعيت از روي آمارنامه هاي سازمان برنامه و بودجه و ظرفيت 
پذیرش بالقوه جمعيت با توجه به کيفيت اراضی محاسبه شده است. 

نتایج
بر اساس روش تحقيق نقشه های بيابان زایي اراضی حوزة آبخيز شازند 
از دیدگاه های زوال پوشش گياهي، فرسایش آبي، فرسایش بادي، اُفت 
کّمي و کيفي منابع آب و شــور شــدن خاك و از سه جنبۀ وضعيت 
کنوني، سرعت و اســتعداد طبيعي بيابان زایي تهيۀ و ترسيم و سپس 
تلفيق گردیده است )15 نقشــه(. اشكال 1 الي 5 نقشه هاي وضعيت 
کنوني بياباني شــدن اراضــي حوضه آبخيز شــازند را از دیدگاه هاي 
فوق الذکر نشــان مي دهند. اشــكال 6 الي 8 نقشه هاي تلفيقي شدت 
بيابان زایي اراضي منطقه مــورد مطالعه از جنبه هاي وضعيت کنوني، 
سرعت و استعداد طبيعي بيابان زایي1 و جدول 6 مساحت کالس هاي   

بيابان زایي را نشان مي دهند: 

شکل1: نقشه وضعیت موجود بیابان زایي اراضي حوزۀ آبخیز شازند از دیدگاه زوال پوشش گیاهي
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شکل2: نقشه وضعیت موجود بیابان زایي اراضي حوزۀ آبخیز شازند از دیدگاه فرسایش آبي

شکل3: نقشه وضعیت موجود بیابان زایي اراضي حوزۀ آبخیز شازند از دیدگاه فرسایش بادي
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شکل4: نقشه وضعیت موجود بیابان زایي اراضي حوزۀ آبخیز شازند از دیدگاه افت منابع آب

شکل5: نقشه وضعیت موجود بیابان زایي اراضي حوزۀ آبخیز شازند از دیدگاه شوري زائي
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شکل6: نقشه وضعیت موجود بیابان زایي اراضي حوزۀ آبخیز شازند و عوامل اصلي مؤثر در بیابان زایي

شکل7: نقشه سرعت بیابان زایي اراضي حوزۀ آبخیز شازند و عوامل اصلي مؤثر در بیابان زایي
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شکل8: نقشه استعداد بیابان زایي اراضي حوزۀ آبخیز شازند و عوامل اصلي مؤثر در بیابان زایي

بر اســاس مطالعات انجام گرفتــه در حوزة آبخيز شــازند از دیدگاه 
وضعيت کنوني بيابان زایي فرآیندهاي فرســایش بادي و زوال پوشش 
گياهي بيشــترین نقــش را در ميزان  بيابان زایي اراضي داشــتند. از 
دیدگاه ســرعت بيابان زایي فرآیندهاي فرســایش آبي و افت کّمي و 
کيفي منابع آب و از دیدگاه اســتعداد طبيعي بيابان زایي فرآیندهاي 
زوال پوشش گياهي و فرسایش آبي به ترتيب بيشترین نقش را بخود 

اختصاص دادند. 
بررســي هاي انجام شده در زمينۀ فشــار دام و انسان بر روي محيط 
زیست نشــان دادند که در حوزة آبخيز شازند حدود 320000 رأس 
دام حضور داشته و تراکم فعلي دام در این حوزه بطور متوسط 2 واحد 
 Jihad-e- Agriculture organization( دامي در هكتار مي باشد
of Markazi province, 2005(. از دیــدگاه فشــار دام در حوزة 

جدول6 : مساحت کالس هاي بیابان زایي اراضي حوزۀ آبخیز شازند از دیدگاه کلیه عوامل )هکتار(
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آبخيز شــازند بــه ترتيــب 363307، 133414، 45849 و 39192 
هكتار از اراضي در کالســهاي ناچيز، متوســط، شدید و خيلي شدید 
بيابان زائي قرار گرفتند. آمار جمعيت انســانی در حوزة آبخيز شــازند 
حــدود 150000 نفر و وضعيت بالفعــل جمعيت 0/25 نفر در هكتار 
می باشد )Statistics department of Iran, 2007(.  از دیدگاه 
فشــار جمعيت به ترتيــب 392991 و 186377 هكتــار اراضی در     

کالس های بيابان زایي ناچيز و بسيار شدید قرار دارد. 

تلفيق داده ها و تهيۀ نقشــه نهایي یا خطر کل بيابان زایي )شــكل 9( 
نشان داد که در حوزة آبخيز شازند به ترتيب 116466 هكتار )%20( 
اراضي در کالس ناچيز، 273240 هكتار )48%( در کالس متوســط و 
179723 هكتار )32%( در کالس شدید بيابان زایي قرار دارند. بنابراین 
کالس هاي متوسط، شدید و ناچيز بيابان زایي به ترتيب بيشترین سهم 

را بخود اختصاص داده اند.

شکل9 : نقشه نهایي بیابان زایي اراضي حوزۀ آبخیز شازند

بحث و نتیجه گیري
بر اســاس نتایج حاصله شــدت بيابان زایي اراضي حوزة آبخيز شازند 
عمدتاً در کالس هاي متوسط و شدید قرار داشته و بيابان-زایي ناچيز 
در ســطحي کمتر مشاهده     مي شــود. بيابان زایي شدید عمدتاً در 
دامنه هاي باشــيب  30-15 درصد تحت چراي سنگين دام مشاهده 
مي گــردد. فتاحي و همــكاران )2010( وضعيت موجود و اســتعداد 

بيابان زائي اراضي حوزة قمرود را با استفاده از روش فائو و یونپ بررسي 
نمــوده و به ترتيــب 23/51، 76/47 و 0/02 درصد اراضي این حوزه 
را در کالســهاي متوسط، شدید و خيلي شدید بيابان زایي طبقه بندي 
نمودنــد. دو فرآیند فرســایش آبي و زوال پوشــش گياهي مهمترین 
عوامل بيابان زایي در حوزة آبخيز شــازند مي باشــند که پيشنهاد هر 
گونــه عمليات اصالحي و حفاظتي در منطقــه باید با توجه به ميزان 
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و نحوه تأثير عوامل فوق باشــد. مهمترین عامل زوال پوشــش گياهي 
و نهایتــا فرســایش آبي در حوزة آبخيز شــازند چــراي مفرط دام و 
تخریب مراتع  مي باشــد. فشار جمعيت انساني و وجود صنایعي نظير 
پتروشــيمي و پاالیشگاه در شهرستان شازند نيز در تسریع بيابان زایي 
اراضــي مؤثر مي-باشــد. اختصاصي و همــكاران )1997( در مطالعه 
وضعيــت بيابان زایي 10 ميليون هكتــار از اراضي ایران مرکزي عامل 
انساني و بویژه چراي مفرط دام و تبدیل اراضي مرتعي به کشاورزي را 
از عوامل اصلي  بيابان زایي دانســته اند. در مطالعات انجام شده بر روي 
بيابان زایي اراضي مجاور دریاچه آرال، تخریب پوشــش گياهي در 75 
درصد منطقه عامل اصلي بيابان زایي بوده و شــوري زائي و فرســایش 
آبي در مراحل بعدي قرار داشــته اند )Kharin et al., 1993(. نتایج 
مطالعات بر روی وضعيت بيابان زایی در شــمال چين ســهم تخریب 
پوشــش گياهی و چرای مفرط دام در تخریب اراضی را بيشتر از بقيه 
 Zhenda et( عوامل و بترتيب 31/8 و 28/3 درصد نشان داده است
al., 1993(. همچنين فشــار چراي دام عامل اصلي بيابان زایي در 80 
درصد اراضي خشك شــمال اصفهان بوده و شدت بيابان زایي اراضي 
 ,.Akbari et al( متوسط، شــدید و خيلي شدید گزارش شده است

 .)2007
در مجمــوع کاربرد روش فائــو و یونپ جهت ارزیابي و تهيۀ نقشــه 
بيابان زایي اراضي حوزة آبخيز شــازند اراك مناسب بوده و نقشه هاي 
حاصلــه اطالعات پایه مناســبي جهت عمليات پيشــگيري یا مبارزه 
بــا بيابان زایي را ارائه نمودند. البته نقاط ضعــف و قوتي نيز در عمل 
مشــاهده گردید، مثاًل کاربرد عامل قابليت اراضي در تفكيك طبقات 
بيابان زایی مناســب بوده و کمبود ایســتگاه هاي هواشناســي با آمار 
مناسب از محدودیت هاي کار در مبحث فرسایش بادي بود. مشكوة و 
همكاران )2005( نيز حساس و کمي نبودن و دشوار بودن اندازه گيري 
برخي از شــاخص ها را از اشكاالت کاربرد روش فائو و یونپ در ارزیابي 

شدت بيابان زایي اراضي دشت  یزد- اردکان تشخيص داده اند.

پاورقي ها
1 - در اشكال 3-1 حروف التين IV,III,II,I به ترتيب بيانگر درجات 
بيابان زایی ناچيز،متوسط،شــدید و بسيار شدید بوده و حرف V عامل 
زوال پوشش گياهی، W فرسایش آبي، E فرسایش بادی، D تخریب 

منابع آب و S عامل شوری زائی را معرفی می نماید.
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