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Aims & Backgrounds Desertification is one of the major challenges in today’s world, especially in 
countries like Iran that are affected by arid and semi-arid climates. To prevent and slow down the 
desertification process and in other words, with the aim of preventing and reducing desertification speed, 
the first effective and necessary step is to identify the susceptible areas and the factors contributing 
to this phenomenon. This research aims at assessing level of desertification in Kashan plain using an 
Iranian model.
Methodology In this comparative study with the use of IMDPA (Iranian Model of Desertification 
Potential assessment), an Iranian method and model, first the desertification potential of Kashan plain in 
2002 and 2016 was investigated and then the conditions of the two periods were compared. The criteria 
used in this model were the vegetation and climate criteria. Based on this, Landsat 7 NDVI data, CHIRPS 
precipitation database and MODIS satellite potential evapotranspiration data were used. 
Findings Based on the results and findings of this study, in 2002, 3853.1 km2 of the area was classified 
as moderate desertification and 3294.8 km2 in severe desertification group. But in 2016, there were 
1035.22 km2 of moderate desertification intensity, 6019.3 km2 of severe desertification and 124.22 km2 
of extreme desertification.
Conclusion As a result, in addition to establishing a very severe desertification in 2016, the extent of the 
areas with severe desertification has also expanded significantly.
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 چکیده

خصوص مهم دنیای امروز، به هایچالشزایی یکی از بیابان ها:اهداف و زمینه
ار قر خشک هوای خشک و نیمه و ثیر آبأکه تحت تاست کشورهایی مثل ایران 

پیشگیری و کاهش سرعت  منظوربهگام موثر و ضروری 	. نخستیندارند
ن یا .استزایی، شناسایی مناطق مستعد و عوامل موثر در ایجاد این پدیده بیابان

زایی در دشت کاشان با استفاده از مدل ابانیابی شدت بیپژوهش با هدف ارز
  رانی انجام شد.  یا

ر زایی در دشت کاشان دپتانسیل بیابانای، سهیپژوهش مقا در این شناسی:روش
ه مقایسو مورد بررسی زایی ابانیابی بیرانی ارزیبا مدل ا ۱۳۹۴و  ۱۳۸۰ هایسال

. دنهوا بود و آبمورد استفاده در این مدل پوشش گیاهی و  معیارهای. قرار گرفت
 CHIRPS، پایگاه داده بارش ۷ماهواره لندست  NDVI هایدادهبر این اساس از 

  استفاده شد.  MODISهای تبخیر و تعرق پتانسیل ماهواره و داده
زایی بیابان دارای دشت کاشانکیلومترمربع از ۱/۳۸۵۳، ۱۳۸۰در سال  ها:یافته

، ۱۳۹۴در سال  بود.زایی شدید بیابان دارایکیلومترمربع ۸/۳۲۹۴متوسط و 
کیلومترمربع ۳/۶۰۱۹زایی متوسط، بیاباندارای  ن دشتیاز اکیلومترمربع ۲/۱۰۳۵

  زایی بسیار شدید داشت. کیلومترمربع بیابان۲/۱۲۴زایی شدید و بیابان
زایی بسیار شدید در منطقه کالس بیابان ۱۳۹۴عالوه بر اینکه در سال  :گیریتیجهن

وجهی تزایی شدید نیز گسترش قابلایجاد شده است، وسعت مناطق دارای بیابان
  ست.داشته ا

ی، دشت ، خشکسالی، خشکییزاابانیل بیابی پتانسیرانی ارزیا زایی، مدلبیابان :هایدواژهکل
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   مقدمه
ن ایرود. میزایی اراضی مسئله مهمی به شمار در جهان امروز بیابان

مشکل نه تنها در نواحی خشک و نیمه خشک، بلکه در بعضی از 
های شود. هجوم ماسههای نواحی نیمه مرطوب نیز دیده میقسمت

های زیرزمینی، کاهش حاصلخیزی روان، افت کمی و کیفی آب
افزایش حساسیت اراضی به فرسایش، نشست زمین،  و کخا

رهنگی زمین، خیزی و سرانجام بشورشدن اراضی، افزایش سیل
پیامدهای مخصوص و چشمگیر  غیره. ها وقحطی، تخریب آبادی

برداری افزایش جمعیت و نیاز انسان به بهرهاست.  زاییپدیده بیابان
شود که تخریب منابع آب پیامدهای ناگواری از طبیعت، سبب می

نظیر کاهش حاصلخیزی، فقر پوشش گیاهی، کاهش استعداد 

داشته باشد. ترکیب این مقوله با  و غیره به دنبال سرزمین
هایی چون هایی طبیعی چون خشکسالی بخصوص در دشتپدیده

هاست زمینه و شرایط مضاعفی کاشان که مستعد وقوع این پدیده
 .[2014	Fakhrabadi,]کند را فراهم می

 از بسیاری گیرگریبان معضل یک عنوانبه زاییبیابان حاضر حال در

 زاییبیاباناست.  توسعه حال در کشورهای جمله از جهان کشورهای

 هم و بوده طبیعی عوامل یدهیزا هم که است فرآیندهایی بر مشتمل

 عبارت زاییبیابان تعریف طبق .گرددمی بر انسان نادرست  عملکرد به

 از فرآیندها از ترکیبی یا یک اثر در اراضی استعداد کاهش از است

 تخریب گیاهی، پوشش تخریب آبی، فرسایش بادی، فرسایش قبیل

 کهغیره  و خاک شدنقلیائی شدن،ور ش شدن،ماندابی آب، منابع

 عوامل میان این درد. یابمی شدت انسانی یا محیطی عوامل توسط

 کلیدی و اساسی نقش زاییبیابان هپدید پدیدارشدن در انسانی

 عواملشوند. می زاییبیابان سرعت افزایش و تسریع موجب و داشته

 یک عنوانبه محیط، آسیب در خود مستقیم نقش بر عالوه انسانی

 از محیطی عوامل تقویت و تحریک موجبات نموده عمل محرک

 ندینمایم فراهم را اقلیمی) عوامل از ناشی زاییبیابان( اقلیم جمله
[Ahmadi	,1996]. 

بخش عمده کشور ما از جمله دشت کاشان در یک منطقه خشک و 
دارد که از یک خاصیت و ویژگی به اسم شکنندگی و بیابانی قرار 

طور مستقیم و غیر حساسیت محیطی نیز برخوردار است که به
خصوص دما و بارش وابسته ه وهوایی و بمستقیم به وضعیت آب

است. این شکنندگی و حساسیت حاکم در دشت کاشان بنا به شرایط 
مک مرکزی علت مجاورت با دریاچه نخاص محیطی و جغرافیایی به

ثیر عرض أو شرایط خاص حاکم از جمله دوری از منابع رطوبتی، ت
جغرافیایی و زاویه تابش، بارش ناچیز و تبخیر و تعرق زیاد به شکلی 
مضاعف قابل درک و لمس است که در این بین نقش عوامل اقلیمی 

ثیراتی که بر جای می أوهوایی و تغییرات دما و بارش و تو آب
  ت است.گذارند قابل دق

زایی با در ارزیابی بیابان [2002	al,	et	Ladisa]و همکاران  الدیسا
ایتالیا، شش شاخص را  استفاده از روش مدالوس در منطقه باری

های اطالعاتی برای ارزیابی در نظر گرفتند که هر شاخص دارای الیه
 ، اقلیم، پوششکهای خامتفاوت بوده که عبارتند از شاخص

  گیاهی، کاربری اراضی، مدیریت و شاخص فشار انسانی. 
با بررسی حساسیت   [2008	al,	et	Lavada]و همکاران الوادا

در جنوب غرب اسپانیا  ESASاراضی به تخریب با استفاده از مدل 
ن تحقیق طی ای شده زایی تهیهبه این نتیجه رسیدند که نقشه بیابان

. در استیط طبیعی سازگارتر ها بهتر و با شرانسبت به سایر مدل
زایی شامل تخریب پوشش تحقیق مذکور چهار عامل عمده بیابان

عنوان عوامل اصلی به کگیاهی، فرسایش آبی و بادی، تخریب خا
   د.زایی شناخته شبیابان

ه یک یجهت ارا [2015	al,	et	Masoudi]و همکاران  مسعودی
زایی در دشت کاشان با استفاده از مدل سیستم هشدار بیابان

IMDPA افزار و با نرمGIS  و با تأکید بر دو معیار آب و اقلیم، نشان
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بیشترین تأثیر را در  ۳٫۳۶داد که معیار آب با ارزش عددی 
 و رییسی. گیردزایی منطقه دارد و در کالس شدید قرار میبیابان

منطقه کهیر  زاییبیابان شدت، [2013	al,	et	Raeesi]همکاران 
 ،کخا تیفیک گیاهی، پوشش ،میاقل معیار چهار بر تأکید کنارک را با
 و شدید متوسط، کم، کالس چهار در شاخص ۱۶ و بادی فرسایش
 ینب از باالترین و کخا تخریب مطالعه کردند و معیار شدید بسیار
 دوری گیاهی، پوشش مکتر  بارش، میزان بررسی، مورد هایشاخص

 شیزهک و پوشش از برداریبهره بادی، ماسه هاینهشته به یکنزدی و
 اند.داده اختصاص خود به را وزنی درصد بیشترین ترتیب به
	Rezaei] رادضاییر Rad,	  منظور بررسی پتانسیل، به[2008

، آب و آبیاری، کخان، معیارهای خازایی در حوضه چشمهبیابان
را مورد  IMDPAاقتصادی از مدل  -و اجتماعی یاهیگ پوشش

این تحقیق نشان داده است که در  ارزیابی قرار داده است. نتایج
منطقه مورد مطالعه از بین معیارها، معیار پوشش گیاهی مساحت 

  داده است.  الس شدید اختصاصکبیشتری را به 
پژوهش  رد [2011	al,	et	Zolfaghari] ،و همکاران ذوالفقاری

زایی دشت سیستان با استفاده از خود، جهت ارزیابی شدت بیابان
 معیار به نسبت معیار خاک که گزارش نمودند IMDPAروش 

  است. داشته منطقه زاییبیابان در کمتری ثیرأبادی ت فرسایش
در پژوهش خود جهت شناخت عوامل موثر در  [2011	Niko,] نیکو

یی با زاتخریب اراضی در منطقه دامغان به ارزیابی پتانسیل بیابان
نتایج حاصل،  پرداخته است، براساس IMDPAاستفاده از مدل 
ی هاژئومورفولوژی و آب به ترتیب با ارزش شناسیمعیارهای زمین

ترین معیارهای همزایی شدید، مهر دو با بیابان ۵۱/۲و  ۷۱/۲عددی 
غیرزنده معیار فرسایش بادی با  زایی و شاخص درصد پوششبیابان

 هایزایی خیلی شدید، شاخصو بیابان ۵۷/۳میانگین وزنی 

ت، درصد پوشش گیاهی (فرسایش آبی)، کل و مشار کمعیشت، تش
ی و هدایت کبارش ساالنه، شاخص خش ی آب، میزانکتریکهدایت ال

، ۲۹/۳ ،۴۶/۳، ۵/۳به ترتیب با میانگین وزنی  کی خاکتریکال
ترین زایی شدید مهمو همگی با بیابان ۹۱/۲و  ۳، ۳، ۰۳/۳

و همکاران  بحرینیهستند، منطقه  زایی درهای بیابانشاخص
[Bahraini	et	al,	2012] بندی مکانی تخریب اراضی با به اولویت

فرسایش بادی و  و با تأکید بر IMDPAزایی استفاده از مدل بیابان
اقلیم در بوشهر پرداختند و معیارهای فرسایش بادی و اقلیم 

 انتخاب شدند و ارزیابی زاییعنوان معیارهای اصلی مؤثر در بیابانبه
دهی زایی منطقه براساس این دو معیار، و وزنوضعیت بیابان

صورت گرفت. نتایج  IMDPA زاییها بر طبق مدل بیابانشاخص
 %۶۲/۶۲از مساحت منطقه در کالس متوسط،  %۷۴/۳۱نشان داد که 

د زایی قرار داشتندر کالس بسیار شدید بیابان %۶۵/۴شدید و  کالس
شاخص  بررسی، دو شاخص خشکی و های موردو در بین شاخص

ترین عواملی بودند که سبب فرآیند درصد تراکم پوشش غیرزنده مهم
  اند.زایی در این منطقه شدهبیابان
	Shokohi]، و همکاران شکوهی et	 al,	 بندی به پهنه [2012

زایی منطقه خضرآباد دشت یزد با استفاده از مدل وضعیت بیابان

IMDPA تأکید بر معیارهای آب و خاک پرداختند. معیار خاک  و با
در کالس متوسط و معیار آب با ارزش  ۲۱/۲با ارزش عددی 

های ر میان شاخصدر کالس کم و ناچیز قرار گرفتند. د ۴۶/۱عددی
های مورد مطالعه، شاخص عمق خاک بیشترین تأثیر و شاخص

نطقه زایی منسبت جذب سدیم و کلر آب کمترین تأثیر را در بیابان
های انجام شده، متوسط هندسی ارزش کمی دارند. براساس ارزیابی

زایی برای کل منطقه براساس دو معیار مورد بررسی برابر شدت بیابان
بندی کالس شدت تعیین شده است که براساس طبقه ۷۶/۱

  زایی برای کل منطقه متوسط برآورد شده است.بیابان
	Zolfaghari] ذوالفقاری و خسروی &	 Khosravi,	 در  [2016

 اراضی حساسیت ،IMDPA ایرانی روش از استفاده باپژوهشی، 
که را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند  ییزاابانیب به منطقه راوان

 ،۱/۳ عددی ارزش با اقلیم معیار کارشان نشان داد از حاصل نتایج
 را تأثیر کمترین ،۳۵/۲ عددی ارزش با خاک معیار و تأثیر بیشترین

 و گیاهی پوشش معیارهای همچنین. دارد منطقه زاییبیابان در
 شدت ۸۷/۲ و ۶۲/۲ عددی هایارزش با بیترتبه  بادی فرسایش
  .دهدمی نشان را شدید زاییبیابان

به  [2013	al,	et	Mehr	Bakhshandeh] و همکاران بخشنده مهر
زایی و اصالح مدل مدالوس در دشت ارزیابی وضعیت فعلی بیابان

ها براساس میزان تأثیرشان بر پرداختند. این شاخص سگزی اصفهان
تا  ۱۰۰شدند. برای هر شاخص امتیازی بین  یزایی کمفرایند بیابان

در نظر گرفته شد. امتیاز هر معیار با محاسبه میانگین هندسی  ۲۰۰
 محاسبه زایی باها و امتیاز وضعیت فعلی بیابانامتیاز شاخص

میانگین هندسی امتیازات هفت معیار اصلی حاصل گردید. در 
ف، مشتمل بر خفی زایی در چهار کالس،پایان، وضعیت فعلی بیابان

بندی شد و نقشه وضعیت این متوسط، شدید و بسیار شدید طبقه
تهیه گشت. براساس این  پدیده با سیستم اطالعات جغرافیایی

در  %۳۵ زایی متوسط،از مساحت منطقه در کالس بیابان %۲نتایج، 
زایی بسیار شدید نیز در کالس بیابان%۶۳زایی شدید کالس بیابان

  قرار دارد.
ی زایخطر بیابانبندی شدت به پهنه [2014	Silakhori,] سیالخوری

مدل  منطقه مزینان سبزوار از منظر معیار خاک با استفاده از
MEDALUS1  پرداختند. نتایج نشان داد که معیارهای زهکشی و

بیشترین تأثیر  ۵۰/۱و  ۵۱/۱درصد سنگریزه سطحی با میانگین وزنی 
زایی منطقه دارند. منطقه مزینان سبزوار با استفاده از این را در بیابان

بالقوه، شکننده و بحرانی تقسیم شد که  دل به چهار کالس بی اثر،م
به خود اختصاص  %۰۴/۳۸بیشترین سطح منطقه را کالس شکننده 

  داد
روند  [2014	al,	et	Jahromi	Gharaati]و همکاران قرائتی جهرمی 

کید بر أ و با ت IMDPAزایی دشت کاشان را با استفاده از مدل بیابان
  اند. نموده عامل اقلیم بررسی

در پژوهشی به  [2013	al,	et	Pour	Habibi] و همکاران پورحبیبی
با تأکید بر  IMDPAزایی با استفاده از مدل بررسی وضعیت بیابان

فرسایش آبی و بادی در منطقه بهاباد استان یزد پرداختند.  معیارهای



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ــــــــــــ امیر فخرآبادی ۵۳۰

   ۱۳۹۸، پاییز ۴، شماره ۳۴دوره                                        نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

 نتایج حاصل از این ارزیابی نشان داد که در بخش معیار فرسایش
ت زایی در وضعیمنطقه از نظر شدت پتانسیل بیابان %۶۱آبی، بالغ بر 

وضعیت زیاد قرار دارد.  منطقه از این نظر در %۳۹متوسط و حدود 
، از نظر %۸/۹۷در بخش معیار فرسایش بادی، قسمت عمده منطقه 

وضعیت زیاد قرار دارد نتایج این مطالعه  زایی درپتانسیل بیابان
فرسایش بادی بیش تر از معیار فرسایش آبی در  نشان داد که معیار

مؤثر است. عالوه بر آن پوشش سطح زمین هم از ه زایی منطقبیابان
 نظر معیار فرسایش آبی (شاخص پوشش گیاهی) و هم از نظر معیار
فرسایش بادی (شاخص تراکم پوشش غیرزنده و پوشش گیاهی) 

  دارد. طالعاتیزایی در عرصه منقش مهمی در رخداد پدیده بیابان
ای به در مطالعه [2015	al,	et	Masoudi]و همکاران  مسعودی
در دشت کاشان با  اقلیم و آب معیار دو براساس زاییبیابان ارزیابی

  اند. پرداخته IMDPAاستفاده از مدل 
 خطر در پژوهشی شدت [2017	al,	et	Davari]و همکاران  داوری

 ادآبقاسم دشت مدیریتی هایبرنامه ارایه و زاییبیابان ریسک و
 IMDPA ایرانی مدل از استفاده رضوی را با خراسان استان بجستان

 ر؛مؤث عوامل بین نتایج کار آنها نشان داد از .مورد مطالعه قرار دادند
 هب زیرزمینی آب و خاک ،یاهیگپوشش  بادی، فرسایش معیارهای
 بیشترین ۸۷/۲ ،۳/۳ ،۲۴/۳ ،۵۷/۳ وزنی متوسط ارزش با ترتیب
  اند.داشته منطقه زاییبیابان شدت در را تأثیر
 -زمانی تغییراتنیز  [2018	al,	et	Davari]و همکاران  داوری

خراسان  جنوب کخش مناطق زاییبیابان مؤثر شاخص های انیکم
 نتایج بررسی کردند. IMDPAایرانی  مدل از استفاده رضوی را با

 منطقه هک داد نشان IMDPAمدل  با زاییخطر بیابان شدت ارزیابی

قرار دارد  %٧٧ و ٢٢ مقدار به ترتیب به شدید و متوسط السک دو در
 مبودک هک داد نشان نیز زاییبیابان مؤثر شاخص های ایدوره پایش

سال گذشته باعث افزایش خشکی و خشکسالی  ٢٥مدت  در بارش
  در کل منطقه شده است.

به ارزیابی وضعیت  [2015	al,	et	Mamboni]و همکاران  ممبنی
زایی در دشت عباس با تأکید بر معیار آب، اقلیم و بالفعل بیابان

آمده  دست پرداختند. نتایج بهIMDPA استفاده از مدل  خاک با
 از %١٠٠دهنده این است که حاصل از بررسی معیار اقلیم نشان
گرفته است. نقشه شدت  مساحت منطقه در طبقه شدید قرار

 ٤٨٤٣دهد که بالغ بر زایی براساس معیار خاک نشان میبیابان
هکتار  ١٣١٨٥است در طبقه کم و  %٨/٢٨هکتار از منطقه که برابر با 

از منطقه است در طبقه متوسط قرار دارد  %١٣/٧٣که معادل 
های معیار آب همچنین نتایج حاصل از میانگین هندسی شاخص

) از مساحت دشت در %٢/٦٠( هکتار ٤/١٠٨٦١حاکی از این است که 
) از مساحت منطقه در طبقه %٧٥/٣٩هکتار ( ٦/٧١٦٦طبقه کم و 

 متوسط جای دارد
کننده این دهی معیارهای مورد بررسی بیاننتایج حاصل از ارزش

افزایش شدت  مؤثرترین معیار در ٦١/٢است که معیار اقلیم با ارزش 
  زایی دشت عباس است.بیابان

در  زاییالعه بررسی شدت بیابانـجام این مطدف از انـطور کلی ههـب

منظور دریافت روند دشت کاشان طی دو مقطع زمانی متفاوت به
. در این راستا تالش شده است تا با استفاده از استزایی بیابان
ای بارش های شبکههای سنجش از دوری معتبر و دادهداده

یر استفاده از تصاوتری از شرایط منطقه صورت گیرد. وردهای دقیقآبر 
ای سبب شده است که محاسبات بر روی مقادیر مشاهده ماهواره

ن های پیشیشده بر روی هر نقطه صورت گیرد. در بسیاری از پژوهش
های ایستگاهی که به کل منطقه معیارهای اقلیمی براساس داده

تعمیم داده شده، به دست آمده است؛ درحالی که استفاده از 
ای امکان محاسبات بر روی مشاهدات مستقیم را رههای ماهواداده

کند. امید است نتایج این تحقیق در مسیر حفاظت از فراهم می
  زدایی راهگشا باشد.محیط و بیابان

  
 شناسیروش

ها و تصاویر مورد نیاز تهیه و سپس در این تحقیق ابتدا داده
نظر بررسی شد. جهت بررسی معیار پوشش گیاهی  ردهای موشاخص

از شاخص تراکم پوشش گیاهی استفاده شد و برای بررسی معیار 
های مجموع بارش ساالنه، خشکسالی و خشکی و هوا از شاخص آب

ها دهی شده شاخصهای وزنترانسو استفاده شد. پس از تهیه نقشه
ها در الیهگذاری این شدن وضعیت معیارها با روی همو مشخص

و محاسبه میانگین هندسی، شاخص نهایی  ArcGISمحیط 
IMDPA در  دهد.زایی را نشان میبه دست آمد که پتانسیل بیابان

های مورد استفاده شرح ها و دادهادامه چگونگی محاسبه شاخص
  داده شده است.

  ۷ماهواره لندست  NDVIروزه  ۳۲تصاویر 
جهت بررسی تراکم پوشش گیاهی در منطقه مورد مطالعه از تصاویر 

NDVI  استفاده شده است. این تصاویر یکی از  ۷ماهواره لندست
روزه برای  ۳۲زمانی  یهابازهمحصوالت ماهواره لندست است که در 

. در این تحقیق میانگین تصاویر مربوط به شودیمهر نقطه تهیه 
گرفته است تا  به و مورد استفاده قرارمحاس ۱۳۹۴و  ۱۳۸۰ یهاسال

نماینده پوشش گیاهی کل سال باشد.  NDVIبه این ترتیب تصاویر 
این تصاویر از سامانه گوگل ارث انجین دریافت شده است. تصاویر 

NDVI  شودیماز رابطه زیر محاسبه [Kogan,	2014]  

RNIR
RNIR

NDVI

 

  باند قرمز است. Rباند مادون قرمز نزدیک و  NIRدر رابطه باال 
  	CHIRPSداده پایگاه بارش هایداده
 تفکیک و جغرافیایی درجه ۰۵/۰ مکانی تفکیک توان با هاداده این
. است دسترس در حاضر زمان تا میالدی ۱۹۸۱ سال از روزانه زمانی
 شمسی هجری تقویم براساس روزانه بارش هایداده تحقیق این در
 بارش مجموع بررسی جهت و است شده تبدیل ماهانه مقیاس به

 هایداده. است قرار گرفته استفاده مورد خشکسالی و ساالنه
CHIRPS است دریافت قابل انجین ارث گوگل سامانه از.  

  ترا سنجنده مودیس ماهواره پتانسیل تعرق و تبخیر هایداده
 توان دارای که است مودیس ماهواره محصوالت از یکی هاداده این



 ۵۳۱ یرانیا ییزاابانیل بیبا مدل پتانس یابیدر دشت کاشان؛ ارز ییزاابانیشدت بـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. شوندمی تهیه روزه ۸ زمانی مقیاس در و متر ۵۰۰ مکانی تفکیک
 روزه ۸ هایداده ترانسو خشکی محاسبه جهت تحقیق این در

 مورد و تبدیل ساالنه هایداده به شمسی هجری تقویم براساس
 انجین ارث گوگل سامانه از هاداده این. است قرار گرفته استفاده
  .است شده دریافت

زایی در دشت کاشان از سازی شدت بیاباندر این تحقیق جهت مدل
  استفاده شده است. IMDPAمدل ایرانی 
معیار خاک،  ٩زایی به کمک بیابان شدت IMDPAدر روش 

 فرسایش بادی، فرسایش آبی، اقلیم، آب، پوشش گیاهی، کشاورزی،
. گیردیمشاخص مورد ارزیابی قرار  ٣٥توسعه تکنولوژی و مدیریت و 

یا اطالعات  هادادهبا این وجود به دالیل مختلفی از جمله کمبود 
کمتری نیز  یهاشاخصمدل را با تعداد معیارها و  توانیمموجود 

مورد استفاده قرار داد. بر این اساس در این تحقیق با توجه به 
وهوا مورد موجود معیار پوشش گیاهی، فرسایش آبی و آب یهاداده

ت که در ادامه به شرح بیشتر این موضوع پرداخته استفاده قرار گرف
  شده است.

 یهاشاخصزایی ابتدا جهت بررسی شدت بیابان IMDPAدر مدل 
ه ثیری کأو براساس ت گیردیممربوط به هر معیار مورد بررسی قرار 

به آنها اختصاص داده  ۴زایی دارند وزنی بین صفر تا در بیابان
دهی شده به دست یک نقشه وزن . درنتیجه برای هر شاخصشودیم
 هاکالسزایی است. این کالس از شدت بیابان ۴که دارای  آیدیم

عبارتند از کالس کم، متوسط، شدید و خیلی شدید که با توجه به 
. دامنه وزن هر یک آیندیممقدار وزن هر پیکسل از نقشه به دست 

 [2011	Niko,] است شدهه یارا ۱جدول  در هاکالساز 

  
 IMDPAدر مدل  هاشاخصزایی بیابان یهاکالسبندی طبقه )۱جدول 

  دامنه وزن  کالس
  ٠ – ٥٩/١  کم (ضعیف)
  ٦/١ – ٥٩/٢  متوسط
  ٦/٢ – ٥٩/٣  شدید

  ٦/٣ – ٤  خیلی شدید

  
	Jahromi	Gharaati] میانگین هندسی از رابطه زیر محاسبه شد

et	al,	2014]:	

 
معیار فرسایش آبی و  2Q معیار پوشش گیاهی، 1Qدر رابطه باال 

3Q وهوا است.معیار آب  
صورت گرفته  ١٣٩٤و  ١٣٨٠برای دو سال  IMDPAمحاسبه شاخص 

مان ییرات در طول ز تغاست تا به این ترتیب امکان مقایسه شرایط و 
  فراهم شود.

  SPIشاخص 
ماه استفاده شده  SPI ۱۲جهت بررسی شرایط خشکسالی از شاخص 

شامل برازش تابع چگالی احتمال گاما و توزیع SPI محاسبه است. 

فراوانی بارندگی برای یک ایستگاه یا پیکسل از نقشه است. 
  آید:احتماالت تجمعی گاما از رابطه زیر به دست می

  
مقدار بارندگی  Xپارامتر مقیاس  پارامتر شکل  a در این معادله

تابع گاما است. پارامترهای توزیع چگالی احتمال گاما از  a)(و 
نمایی حداکثر برای هر ایستگاه و برای های نمونه با روش درستداده

  :شود بنابراینمقیاس زمانی انتخابی و برای هر ما از سال برآورد می

                      

  
  که:

  
N به عالوه  و تعداد مشاهدات بارندگیX  میانگین بارندگی تجمعی

  .است در طول دوره آماری هبرای یک ما
متر تعریف نشده و توزیع میلی صفرچون تابع گاما برای بارش 

بارندگی ممکن است دارای مقادیر صفر باشد، احتمال تجمعی کل 
  آید:، از رابطه زیر به دست میاستکه در برگیرنده مقادیر صفر نیز 

  
اگر  است 1+q	P=احتمال صفربودن مقدار بارندگی و  q که در آن

m سری زمانی  در صفر های بارندگیتعداد دادهN آنگاه  ،تایی باشد
q آید:است رابطه زیر به دست می  

n

m
q  

پس از محاسبه احتمال تجمعی کل مقدار متغیر تصادفی نرمال 
و  صفراستاندارد هم احتمال با احتمال مذکور دارای میانگین 

شود. این مقدار همان شاخص است محاسبه می ۱انحراف معیار 
SPI  است[Hejazi	Zadeh	&	Joyzadeh,	2010]  

  خشکی ترانسو
وا وهآب یهاشاخصبرای محاسبه خشکی ترانسو که یکی دیگر از 

  است نیز از رابطه زیر استفاده شده است:

ETP

P
I   

تبخیر و تعرق پتانسیل  ETPمجموع بارش ساالنه و  Pکه در آن 
	[2014	al,	et	Jahromi	Gharaati].ساالنه است

  

  هایافته
زایی در دشت کاشان با استفاده از روش بررسی شدت بیابان

IMDPA  
زایی در دشت شدت بیابان IMDPAدر این بخش با استفاده از روش 

  محاسبه و مقایسه شده است. ۱۳۹۴و  ۱۳۸۰ یهاسالکاشان در 

3
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  پوشش گیاهی معیار تراکم
ماهواره  NDVIجهت بررسی معیار تراکم پوشش گیاهی از تصاویر  

  استفاده شد.  ٧لندست 
دهد. در سال را نشان می آمده دست بهنتایج  ٢جدول  و ١شکل شکل 
که فاقد پوشش گیاهی بودند عمدتًا در نواحی  ییهاقسمت ۱۳۸۰

شرقی و شمالی منطقه قرار داشته و بیشترین مساحت منطقه را 
های کمی از . در بخششودیمپوشش ضعیف و پراکنده شامل 

صورت پراکنده پوشش معمولی وجود داشته است اما منطقه نیز به
و پوشش معمولی کاهش  مناطق فاقد پوشش گیاهی ۱۳۹۴در سال 

داشته و در عوض به مساحت نواحی دارای پوشش گیاهی ضعیف 
که بسیاری از نواحی مرکزی  ینحو شده است. بهو پراکنده افزوده
 داده دست توجهی ازیاهی خود را به میزان قابلنیز پوشش گ

کاهش  ١٣٨٠نسبت به  ١٣٩٤درنتیجه تراکم پوشش گیاهی در سال 
  یافته است.

زایی براساس معیار تراکم پوشش گیاهی نشان بررسی شدت بیابان
 ۱۳۹۴و  ۱۳۸۰زایی در منطقه در هر دو سال داد که شدت بیابان
ی شود نواحی داراا شامل میشدید و متوسط ر  ،وضعیت بسیار شدید

ت هایی از منطقه اسزایی بسیار شدید منطبق بر بخششدت بیابان
ی زایهای دارای شدت بیابانکه فاقد پوشش گیاهی هستند. بخش

متوسط و شدید به ترتیب منطبق بر پوشش گیاهی معمولی و 
شدت  ۱۳۹۴پوشش گیاهی پراکنده هستند؛ درنتیجه در سال 

 که ینحو افزایش داشته است؛ به ۱۳۸۰ت به سال زایی نسببیابان
 زایی شدید افزودهکیلومترمربع به نواحی دارای شدت بیابان ۷۳۶
.)٣جدول  و ٢شکل است ( شده

  وهوامعیار آب
  الف) مجموع بارش ساالنه
وهوا از سه شاخص مجموع بارش ساالنه، جهت بررسی معیار آب

 است.شده  استفادهخشکسالی و خشکی ترانسو 
بندی مجموع بارش ساالنه برای دو سال مورد بررسی در نقشه طبقه

بیشترین مساحت از منطقه  ۱۳۸۰شده است. در سال  یهارا ٣شکل 
متر قرار دارد و پس از آن به ترتیب میلی ۷۵تا  ۱۵۰در طبقه بارشی 

متر قرار میلی ۶۷تا  ۷۵متر و میلی ۱۵۰تا  ۲۱۶منطقه دارای بارش 
از وسعت هر سه منطقه بارشی کاسته شده  ۱۳۹۴دارند. در سال 

متر بوده میلی ۲۱۶، ۱۳۸۰است. بیشینه بارش منطقه که در سال 
 ۶۷متر کاهش داشته و کمینه بارش نیز از میلی ۱۸۶است به 
رسیده است.  ۱۳۹۴متر در سال میلی ۶۵به  ۱۳۸۰متر در سال میلی

 ۱۳۹۴در منطقه به نحوی بوده است که در سال کاهش میزان بارش 
بیشترین مساحت از منطقه در طبقه بارش متوسط و کمترین بارش 

 ).٤جدول گرفته است ( قرار
زایی براساس شاخص مجموع بارش ساالنه محاسبه شدت بیابان

زایی در منطقه سه نوع دهد که در هر دو سال شدت بیاباننشان می
بیشترین  ۱۳۸۰شدید بوده است. در سال متوسط و شدید و بسیار 

زایی شدید بوده است اما در مساحت از منطقه دارای شدت بیابان
ای بر وسعت نواحی دارای شدت مالحظهمیزان قابلبه  ۱۳۹۴سال 
 شده است؛ به شکلی که بیشترین افزودهزایی بسیار شدید بیابان

ت تیجه وسعشود. درنمساحت منطقه را بعد از طبقه شدید شامل می
زایی متوسط و شدید به میزان مناطق دارای شدت بیابان

ایی ز ای کاهش یافته است. بر این اساس شدت بیابانمالحظهقابل
در منطقه براساس این شاخص افزایش چشمگیری داشته است 

  ).٤شکل ؛ ٥ جدول(
  

  
   مورد مطالعه منطقهدر  ۱۳۹۴و  ۱۳۸۰ یهاسالدر  NDVIتراکم پوشش گیاهی و تغییرات آن براساس شاخص  )١شکل 

  

   مطالعه مورد منطقهدر  ۱۳۹۴و  ۱۳۸۰ یهاسالبه کیلومترمربع در  NDVIوسعت طبقات تراکم پوشش گیاهی و تغییرات آن براساس شاخص  )٢جدول 
  پوشش معمولی  پوشش ضعیف و پراکنده  فاقد پوشش  سال
۱۳۸۰  ۳۵/۳۲  ۸/۳۰۱۷  ۸/۴۱۲۶  
۱۳۹۴  ۰۴/۱۵ ۳/۳۷۵۴  ۸/۳۴۰۷  
  - ۷۱۹  + ۵/۷۳۶  -  ۱۷/۳۱  تغییرات
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  مورد مطالعه  منطقهدر  ۱۳۹۴و  ۱۳۸۰ یهاسالدر زایی و تغییرات آن براساس معیار تراکم پوشش گیاهی شدت بیابان )٢شکل 

  
   مورد مطالعه منطقهدر  ۱۳۹۴و  ۱۳۸۰ یهاسالدر به کیلومترمربع  زایی و تغییرات آن براساس معیار پوشش گیاهیوسعت طبقات شدت بیابان )٣جدول 

  بسیار شدید  شدید  متوسط  سال
۱۳۸۰  ۳۵/۳۲  ۸/۳۰۱۷  ۸/۴۱۲۶  
۱۳۹۴  ۰۴/۱۵ ۳/۳۷۵۴  ۸/۳۴۰۷  
  - ۷۱۹  + ۵/۷۳۶  -  ۱۷/۳۱  تغییرات

  

	 	
  در منطقه مورد مطالعه ١٣٩٤و  ١٣٨٠ یهاسالطبقات مجموع بارش ساالنه در  )٣ شکل

  
 در منطقه مورد مطالعه١٣٩٤و  ١٣٨٠ یهاسالوسعت طبقات بارشی در  )٤ جدول

  ١٣٩٤سال   ١٣٨٠سال 
  مساحت (کیلومترمربع)  متر)(میلیطبقه بارشی   مساحت (کیلومترمربع)  متر)طبقه بارشی (میلی

١٥٠ – ١/٢١٦  ۷/۶۰۴  ٣/٣٩٣  ١٥٠ – ٦/١٨٦  

٤/٤٨٩٦  ٧٥ – ١٥٠  ٤/٦٠٩٢  ٧٥ – ١٥٠  

٧/١٨٩١  ٢/٦٥ – ٧٥  ٤/٤٨٣  ٦/٦٧ – ٧٥  

  
   در منطقه مورد مطالعه ۱۳۹۴و  ۱۳۸۰ یهاسالدر زایی به کیلومترمربع براساس شاخص بارش ساالنه وسعت طبقات شدت بیابان )٥جدول 

  بسیار شدید  شدید  متوسط  سال
۱۳۸۰  ۷/۶۰۴  ٤/٤٨٣  ٤/٦٠٩٢  
۱۳۹۴  ٧/١٨٩١  ٤/٤٨٩٦  ٣/٣٩٣ 
  + ۳/۱۴۰۸  - ۱۱۹۶  - ۴/۲۱۱  تغییرات
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  مورد مطالعه  منطقهدر  ۱۳۹۴و  ۱۳۸۰ یهاسالدر زایی براساس شاخص بارش ساالنه و تغییرات آن شدت بیابان )٤شکل 

  
  ب) شاخص خشکسالی

نتیجه بررسی شرایط خشکسالی در منطقه که با استفاده از شاخص 
SPI است. بر این  شده هیارا ٦و جدول  ٥شکل شده است در  انجام

شرایط خشکسالی از نرمال تا خشکسالی حاد  ۱۳۸۰اساس در سال 
در منطقه متغیر است. بیشترین وسعت منطقه در این سال دارای 

م و بخش کوچکی در شمال منطقه خشکسالی حاد خشکسالی مالی
بازهم شرایط از نرمال تا خشکسالی حاد  ۱۳۹۴داشته است. در سال 

متغیر بوده است اما در این سال از وسعت مناطق دارای شرایط 
ایط شر  که نحوی بهتوجهی کاسته شده است؛ نرمال به میزان قابل

توجهی نرمال در هیچ جای منطقه وجود ندارد. در عوض مقدار قابل
ده ش افزودهاند بر وسعت مناطقی که خشکسالی شدید و حاد داشته

صورت پراکنده در سرتاسر است؛ به شکلی که بسیاری از مناطق به
  اند.دشت کاشان خشکسالی حاد داشته

و  ٦در شکل  زایی براساس شاخص خشکسالیبررسی شدت بیابان
زایی در منطقه است. در هر دو سال شدت بیابان شده هیارا ٧جدول 

براساس شاخص خشکسالی از کم تا بسیار شدید متغیر بوده است. 
زایی متوسط در منطقه شدت بیابان ۱۳۸۰با این تفاوت که در سال 

کمی از منطقه در طبقه  یهاقسمتغالب بوده است و تنها 
شرایط دچار  ۱۳۹۴اند اما در سال زایی بسیار شدید قرارگرفتهبیابان

طقه بیشترین وسعت از من که نحویتغییر بسیار زیادی شده است؛ به
 زایی شدید و بسیار شدید قرارگرفته است وبه ترتیب در طبقه بیابان

  ست.ه شده اکاست شدت زایی کم بهاز وسعت مناطق با شدت بیابان

  پ) معیار خشکی ترانسو
وهوا شاخص بررسی در معیار آب های موردیکی دیگر از شاخص

خشکی ترانسو است. این شاخص از نسبت بین شدت خشکسالی و 
و  نتیجه نقشه تبخیر آید درتبخیر و تعرق پتانسیل به دست می

شده  یهارا ٧ شکل در ۱۳۹۴و  ۱۳۸۰ یهاسالتعرق پتانسیل برای 
بررسی تغییرات  شدت تبخیر و تعرق در دو سال مورد است.

چشمگیری نداشته است اما توزیع مکانی طبقات تفاوت بسیار 
 ۱۳۸۰ای که در سال گونهزیادی به لحاظ تجمع و پراکندگی دارد؛ به

تر بوده است اما در سال تر و فشردهتوزیع مکانی طبقات متراکم
 شود.پراکندگی و تنوع بیشتری در منطقه دیده می ۱۳۹۴

شده است.  یهارا ٨شکل  نتیجه محاسبه شاخص خشکی ترانسو در
 ١٣٨٠نسبت به سال  ۱۳۹۴مقدار بیشینه این شاخص در سال 

است و مقدار کمینه این شاخص نیز تغییرات کمی  یافته افزایش
 سال مورد کلی منطقه در هر دو طوردر جهت کاهشی داشته است؛ به

 )٨(جدول بررسی شرایط تقریبًا یکسانی داشته است 
 ۱۳۸۰سال  ۲زایی براساس شاخص خشکی ترانسو در هر شدت بیابان

است براساس  شده هیارا ٩و جدول  ٩محاسبه و در شکل  ۱۳۹۴و 
این شکل در هر دو سال بیش از نیمی از وسعت منطقه دارای 

 ١٣٩٤ین مسئله در سال زایی بسیار شدید بوده است و ابیابان
زایی که از وسعت مناطق با شدت بیابانتر شده است. درحالیوسیع

  .شدید مقداری کاسته شده است

  
  مورد مطالعه منطقهدر  ۱۳۹۴و  ۱۳۸۰ یهاسالدر به کیلومترمربع  SPIوسعت طبقات شدت خشکسالی براساس شاخص  )٦جدول 

  خشکسالی بسیار شدید  خشکسالی شدید  خشکسالی مالیم  نرمال  سال

۱۳۸۰  ۵/۲۴  ۹/۶۴۹۹  ۶/۵۴۵  ۱۱۱  

۱۳۹۴  - ۶/۲۳۳۴  ۸/۴۷۱۴  ۶/۱۲۹  

  + ۶/۱۸  + ۲/۴۱۶۹  - ۳/۴۱۶۵  - ۵/۲۴  تغییرات
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  در منطقه مورد مطالعه  ۱۳۹۴و  ۱۳۸۰ یهاسالدر  SPIرایط خشکسالی براساس شاخص ش) ٥شکل 

  
  مورد مطالعه  در منطقه ۱۳۹۴و  ۱۳۸۰ یهاسالدر  SPIزایی و تغییرات آن به کیلومترمربع براساس شاخص وسعت طبقات شدت بیابان )٧جدول 

  بسیار شدید  شدید  متوسط  کم  سال

۱۳۸۰  ۵/۲۴  ۹/۶۴۹۹  ۶/۵۴۵  ۱۱۱  

۱۳۹۴  - ۶/۲۳۳۴  ۸/۴۷۱۴  ۶/۱۲۹  

  + ۶/۱۸  + ۲/۴۱۶۹  - ۳/۴۱۶۵  - ۵/۲۴  تغییرات
  

	
  در منطقه مورد مطالعه  ۱۳۹۴و  ۱۳۸۰ یهاسالدر  SPIزایی براساس شاخص شدت بیابان )٦شکل 

  

	
  در منطقه مورد مطالعه  ۱۳۹۴و  ۱۳۸۰ یهاسالتبخیر و تعرق پتانسیل در  )٧شکل 
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  در منطقه مورد مطالعه  ۱۳۹۴و  ۱۳۸۰ یهاسالشاخص خشکی ترانسو در  )٨شکل 

  
 در منطقه مورد مطالعه  ۱۳۹۴و  ۱۳۸۰ یهاسالوسعت طبقات خشکی ترانسو در  )٨جدول 

  ١٣٩٤سال   ١٣٨٠سال 

  مساحت (کیلومترمربع)  خشکی ترانسو  مساحت (کیلومترمربع)  خشکی ترانسو

٠٣/٠ – ٠٥/٠ ۳/۲۸۹۰ ٠٣/٠ – ٠٥/٠  ۳/۲۳۰۸ 

٣/٤٨٧٢ ٠٥/٠ – ١/٠  ١/٤٢٩٠  ٠٥/٠ – ١/٠  

  

	
  در منطقه مورد مطالعه  ۱۳۹۴و  ۱۳۸۰ یهاسالزایی براساس شاخص خشکی ترانسو در شدت بیابان )٩ شکل

  
  در منطقه مورد مطالعه ۱۳۹۴و  ۱۳۸۰های زایی براساس شاخص خشکی ترانسو در سالوسعت طبقات بیابان )۹جدول 

  بسیار شدید  شدید  سال
۱۳۸۰  ۳/۲۸۹۰ ١/٤٢٩٠ 
۱۳۹۴  ۳/۲۳۰۸  ٣/٤٨٧٢  
  + ۲/۵۸۲  - ۵۸۲  تغییرات

  

  بحث
  IMDPAزایی بر اساس مدل شدت بیابان
بررسی، برای  از ترکیب معیارهای مورد IMDPA زاییشاخص بیابان

 ١٠و جدول  ١٠شکل  محاسبه و نتایج آن در ۱۳۹۴و  ۱۳۸۰ یهاسال
کیلومترمربع از  ۱/۳۸۵۳، ١٣٨٠ه شد. بر این اساس در سال یارا

زایی متوسط بوده است. این مناطق عمدتاً منطقه دارای شدت بیابان
اند. گرفته مطالعه قرار های مرکزی و غربی منطقه مورددر قسمت

کیلومترمربع را شامل  ۸/۳۲۹۴مابقی منطقه که وسعتی برابر با 
یی شدید داشته است که این مناطق زاشود نیز شرایط بیابانمی

شرایط  ۱۳۹۴شود. در سال بیشتر در شرق و شمال دیده می
  که منطقه را  ینحو بهزایی تغییرات زیادی داشته است بیابان

 

توسط، زایی مزایی به سه ناحیه بیابانتوان به لحاظ شدت بیابانمی
  ت دشدید و بسیار شدید تقسیم کرد. در این سال ناحیه دارای ش

 

کیلومترمربع کاهش یافته است. در  ۲/۱۰۳۵زایی متوسط به بیابان
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که به  ینحو بهزایی شدید گسترش زیادی داشته است. عوض بیابان
کیلومترمربع رسیده است. عالوه بر این طبقه جدید یعنی  ۳/۶۰۱۹

کیلومترمربع از منطقه را در  ٧/١٢٤زایی بسیار شدید نیز بیابان
زایی بسیار شدید عمدتاً برگرفته است. نواحی دارای شدت بیابان

های شور هستند که در شرق نواحی منطبق بر نواحی کویری و دشت
زایی در دو دوره یجه شدت بیاباننت شود درمرکزی منطقه دیده می

  بررسی افزایش محسوسی داشته است. مورد

	 	

	
  در منطقه مورد مطالعه  ۱۳۹۴و  ۱۳۸۰ یهاسالو تغییرات آن در  IMDPAزایی براساس مدل شدت بیابان )١٠ شکل

  
 در منطقه مورد مطالعه   ۱۳۹۴و  ۱۳۸۰ یهاسالدر زایی و تغییرات آنها به کیلومترمربع شدت بیابان یهاکالسوسعت  )١٠ جدول

  بسیار شدید  شدید  متوسط  سال
۱۳۸۰  ۱/۳۸۵۳ ۸/۳۲۹۴  -  
۱۳۹۴  ۲/۱۰۳۵  ۳/۶۰۱۹  ۷/۱۲۴ 
  + ۷/۱۲۴  + ۵/۲۷۲۴  - ۹/۲۸۱۷  تغییرات

  
	Mehr	Bakhshandeh] این مطالعه با مطالعاتنتایج حاصل از 

et	al,	2011;	Gharaati	Jahromi	et	al,	2014;	Bahraini	et	
al,	2012;	Zolfaghari	et	al,	2016,	Masoudi	et	al,	2015;	

Mamboni	 et	 al,	 2015;	 Silakhori,	 و بسیاری از  [2014
و به رمطالعات دیگر همسو بوده که این امر نشانگر روند افزایشی و 

. الزم به ذکر است در استزایی در مناطق مختلف کشور رشد بیابان
هر منطقه با توجه به ساختار محیطی حاکم، شرایط آب و هوایی، 
شرایط اکولوژِی، وضعیت حاکم در پهنه طبیعی و انسانی حاکم 

کند و از طرفی چون مدل معیار یا معیارهایی نقش کلیدی را ایفا می
نی این انعطاف را داراست که محقق براساس دید خود زایی ایرابیابان

معیارهای مد نظر را انتخاب کند و براساس آن مطالعه خود را پیش 
برد از این جهت در هر منطقه معیارها انتخابی یکسان نبود و در هر 

تری دارد اما در روند کلی منطقه یک عامل یا چند معیار نقش مهم
و به عبارتی در همه تحقیقات روند  ن دیده شدهباتحقیقات رشد بیا

  .یید شد و غیرقابل انکار استأافزایشی و رو به رشد بیابان یک امر ت
 

  گیرینتیجه
 دهندهکه یکی از عوامل نشان دهدهای این تحقیق نشان مییافته

زایی و آگاهی از آن وضعیت پوشش گیاهی است که شدت بیابان
 وان به سه قسمتـتی میـگیاهوشش ـان از نظر تراکم پـت کاشـدش

فاقد پوشش گیاهی، پوشش ضعیف و پراکنده و پوشش معمولی 
 های موردتقسیم کرد. بیشترین مساحت از سطح منطقه در سال

در طبقه پوشش ضعیف و پراکنده قرار  ۱۳۹۴و  ۱۳۸۰بررسی یعنی 
و پوشش  مناطق فاقد پوشش گیاهی ۱۳۹۴اما در سال  ،گیردمی

کیلومترمربع ۵/۷۳۶، ۱۳۹۴نتیجه در سال  در معمولی کاهش داشته
ده ش افزودهبر وسعت مناطق با پوشش گیاهی ضعیف و پراکنده 

قه زایی در منطنظر معیار تراکم پوشش گیاهی شدت بیابان است. از
متوسط، شدید و بسیار شدید است که در هر دو  طبقهنیز شامل سه 

ی شدید زایبیابان طبقهرین وسعت منطقه در سال مورد بررسی بیشت
 طبقهقرار داشته است. عالوه بر این با توجه به کاهش وسعت دو 

ضمن  ۱۳۹۴پوشش گیاهی معمولی و فاقد پوشش در سال 
زایی متوسط و بسیار شدید بر وسعت شدن از طبقات بیابانکاسته
ر نظ ازنتیجه  شده است. در افزودهزایی شدید دارای بیابان منطقه

  زایی در دست کاشان شدت یافته است.معیار پوشش گیاهی بیابان
 

مجموع بارش ساالنه،  یهاشاخصوهوا در بررسی معیار آب
ع نظر مجمو بررسی قرار گرفت. از خشکسالی، خشکی ترانسو مورد

به سه طبقه  ۱۳۹۴و  ۱۳۸۰بارش ساالنه دشت کاشان در هر دو سال 
اس زایی منطقه براسنتیجه شدت بیابان . درشودیمبارشی تقسیم 

شاخص مجموع بارش ساالنه شامل سه گروه کم، متوسط و شدید 
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. تفاوت مهم بین این دو سال کاهش وسعت مناطق دارای شودیم
شرایط نرمال و خشکسالی مالیم و افزایش مناطق دارای خشکسالی 

است. بر این اساس  ۱۳۸۰نسبت به  ۱۳۹۴شدید و حاد در سال 
زایی نیز در هر دو سال دارای حاالت کم، متوسط، شدید شدت بیابان

 ۱۳۹۴گرفتن خشکسالی در سال و بسیار شدید بوده است که با شدت
زایی کم و متوسط کاسته و بر از وسعت مناطق داری شدت بیابان

ده ش افزودهد زایی شدید و بسیار شدیوسعت مناطق دارای بیابان
است. منطقه مورد مطالعه از نظر شاخص خشکی ترانسو در هر دو 
سال شرایط تقریباً مشابهی داشته که بر همین اساس شدت 

زایی نیز در هر دو سال برای کل منطقه در وضعیت بسیار بیابان
  شدید بوده است.

زایی براساس روش از ترکیب معیارهای باال وضعیت نهایی بیابان
IMDPA  برای هر دو سال به دست آمد. نتایج نشان داد که عالوه

 زایی بسیار شدید در منطقه ایجادکالس بیابان ۱۳۹۴بر اینکه در سال 
زایی شدید نیز گسترش شده است وسعت مناطق دارای بیابان

  توجهی داشته است.قابل
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