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راهنمای نگارش نویسندگان
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 .1نکات قابلتوجه نویسندگان پیش از نگارش

 .11-1متن داخل جداول و شکلها و عناوین آنها به دو

مقاله

زبان انگلیسی و فارسی نوشته شوند .اعداد داخل جدولها
و شکلها بهصورت انگلیسی نوشته شود.

 .1-1اصول اخالقی انتشار مقاله مندرج در اطالعات
نشریه را به دقت مطالعه فرمایید.

 .11-1مقاله باید سلیس ،روان و از نظر دستور زبان

 .2-1تمامی مقاالت ارسالی به نشریه مدیریت جامع

صحیح باشد و واژهها با دقت کافی انتخاب شده باشد؛
همچنین پاراگرافبندی متن مقاله و تمامی قواعد ادبی
(آیین نگارش فارسی) و ویراستاری ادبی و علمی باید
رعایت گردد.

نشریه و بهدلیل تخصصی بودن ،تنها موضوعات مربوط
به مدیریت جامع حوزههای آبخیز برای فصلنامه
پذیرفته میشود.

 .12-1حجم مقاله شامل متن ،شکلها ،جدولها،

حوزههای آبخیز ،پیش از ورود به فرآیند داوری با
نرمافزار مشابهتیاب بررسی خواهند شد.
 .3-1با توجه به قلمرو و چشماندازهای بخش اطالعات

 .4-1نام و مشخصات نگارندگان باید بهطور دقیق
نوشته شود و نویسنده مسئول ،هدایت اصلی نگارش
مقاله را بر عهده دارد.
 .5-1چاپ مقاله در این نشریه رایگان است.
 .6-1نشریه مدیریت جامع حوزههای آبخیز آمادگی
خود را برای چاپ چهار نوع مقاله اعالم میکند؛ لذا
خواهشمند است پیشتر نوع مقاله خود را تعیین کنید
تا بتوانید عنوانبندی مقاله را بر اساس آن تنظیم
کنید.
 .7-1پذیرش مقاله تنها از طریق سایت فصلنامه
) (iwm.ilam.ac.irامکانپذیر است.
 .8-1مقاله ارسال شده باید حاصل کار پژوهشی و

نقشهها ،منابع و چکیده التین ،با رعایت استاندارهای
مجله باید حداکثر از  51صفحه بیشتر نشود.
 .13-1مقاالت برگرفته از پایاننامه و رساله دانشجویان
با نام استاد راهنما ،مشاور/مشاوران و دانشجو و با
مسئولیت استاد راهنما منتشر میشود.
 .14-1مسئولیت صحتوسقم مقاله ،به لحاظ علمی و
حقوقی بر عهده نویسنده یا نویسندگان است.
 .15-1مجله مدیریت جامع حوزههای آبخیز ،در
راستای همگامی با استانداردهای نشر بینالمللی ،بنا را
بر داوری همتراز و دسترسی آزاد گذاشته است .در
همین راستا این نشریه رویه داوری دوسو ناشناس
( )Double Blind Peer Reviewرا برگزیده است.
 .16-1الزم است نویسندگان محترم فرم تعارض منافع
و تعهدنامه مجله را تنظیم و به همراه فایل اصلی مقاله
در قسمت فایلهای پیوست بارگذاری فرمایند .برای
شروع فرآیندهای ارزیابی مقاله ،بارگذاری این فرمها
الزامی است.

علمی باشد و نباید در هیچ نشریه داخلی یا خارجی یا
مجموعه مقاالت خارجی چاپ شده باشد و نویسندگان
محترم تا هنگامی که جواب پذیرش یا رد از این نشریه
دریافت نکردهاند ،نباید مقاله خود را به نشریه دیگری
برای چاپ یا بررسی ارسال نمایند.

 .2نکات قابلتوجه نویسندگان برای نگارش

 .9-1زبان رسمی نشریه فارسی است؛ با وجود این،

مقاله

تهیه چکیده مبسوط انگلیسی برای همه مقاالت
ضروری است.

 .1-2ساختار مقاله
سـاختار مـقاله بر اساس نوع آن تعیین میگردد .چهار

ب

نوع عمده مقاالت عبارتاند از مقاالت پژوهشی،
مقاالت فنی و ترویجی ،مقاالت مروری و مقاالت کوتاه.
در این نشریه حداکثر تعداد کلمات مقالههای پژوهشی
و فنی و ترویجی  ،1555مقالههای مروری  01555و
مقالههای کوتاه  0155کلمه در نظر گرفته شده است.
تعداد منابعی که برای هر مقاله الزم است بهترتیب
حداقل  15 ،05و  1مورد است .از نظر تعداد جدولها
و شکلها تنها مقاالت کوتاه محدودیت دارند و آن نیز
در مجموع سه جدول یا شکل را شامل میشود.
ساختار همه مقالهها از چکیده ،کلید واژهها ،متن اصلی
و منابع تشکیل میشوند ،ولی متن آنها بر اساس نوع
مقاله فرق میکند .متن مقالههای پژوهشی و فنی و
ترویجی باید دارای مقدمه ،مواد و روشها ،نتایج ،بحث
و نتیجهگیری باشند ،ولی متن اصلی مقاالت مروری
ساختار مشخصی ندارند؛ با وجود این ،الزم است که در
آنها طرح مسئله ،عنوانبندی بحث و نتیجهگیری،
بهخوبی و با روال مشخصی صورت گیرد .متن مقاالت
کوتاه نیز دارای بخشهای عادی مانند مقدمه ،مواد و
روشها ،نتایج و بحث نیستند ،ولی باید در آنها طرح
مسئله شود و توصیف مشاهدات بهصورت منظم و
پیوسته در قالب نتایج و بحث صورت گیرد.
در نوشتار باید توجه داشت که جمالت ،پاراگرافها و
حتی عنوانهای مقاله باید از پیوستگی و انسجام
برخوردار باشند .این امر بهویژه در مقدمه و بحث مقاله
باید رعایت شود .شیوه طرح مسئله در مقدمه بسیار
مهم است ،الزم است نویسنده با سلیقه خود و با تکیه
بر پیشینه و مبانی نظری پژوهش ،خواننده را مجاب به
ضرورت و نوآوری پژوهش خویش نماید .در بحث مقاله
با استفاده از همین مبانی و پیشینه ،مشاهدات مکمل،
تجربیات دیگران ،تجزیهوتحلیلهای آماری و
تفسیرهای منطقی به روایی و پایایی پژوهش بپردازد و
در صورت امکان نشان دهد که پژوهش وی تا چه
اندازه میتواند به محیطهای دیگر تعمیم داده شود و
در کدام نواحی میتواند کارایی داشته باشد.
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در مقالههای مستخرج از پایاننامه از نگارش هر نوع
فرضیه پژوهش یا آزمون آنها در بحث یا نتایج
پژوهش پرهیز شود و سعی بر آن باشد تا در سرتاسر
مقاله ،اهداف پژوهش دنبال شود.
 .2-2سبک نگارش بخشهای مختلف مقاالت
بهطور کلی متن هر بخش مقاله از مفاهیم ویژهای و
بهمنظور خاصی تشکیل میشود که نویسنده باید سعی
کند در سرتاسر مقاله از خلط مطالب بپرهیزد ،در هر
جزء مطالب مربوط به آن را بیان کند و از
حاشیهنویسی بهمنظور پر کردن مطالب دوری کند.
 .1-2-2چکیده
چکیده بهطور عمده مشتمل بر موضوع پژوهش ،روش و

نتایج است و باید در آن از مقدمهچینی پرهیز شود.
چکیده فارسی در یک پاراگراف و حداقل  015و
حداکثر  055کلمه است
 .2-2-2واژههای کلیدی
کلیدواژهها حاوی سه تا پنج واژه مهم مرتبط با
متغیرهای پژوهش یا موضوع است که نگارنده
میخواهد در صورت جستوجوی این واژگان توسط
پژوهشگران دیگر در اینترنت ،مقاله خود را در معرض
مطالعه آنها قرار دهد.
 .3-2-2مقدمه

در مقدمه ،مبانی نظری همراه با پیشینه به گونهای
منسجم ،یکپارچه و پیوسته بیان میشود تا در نهایت
بتواند موضوع و مسئله موردنظر پژوهش و آنچه در
بوته ابهام است را مشخص کند .هدف نویسنده در
نگارش این بخش از مقاله چینش پشت سرهم
نقلقولها بهطور مجزا و نامربوط به هم نیست؛ بلکه
هدف روایت یک جریان و بیان خأل موجود است.
 .1-3-2-2استفاده از اختصارات انگلیسی و فارسی در
متن مقاله ایرادی ندارد؛ اما باید معادل فارسی و
انگلیسی کامل آن در اولین باری که در متن آمده
است ،بهصورت زیرنویس نوشته شود.

ج
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 .4-2-2مواد و روشها

نویسنده در روش پژوهش باید از بیان کلیات و تعاریف
مربوط به روش پژوهش بپرهیزد و به تفصیل توضیح
دهد که چگونه دادهها را جمعآوری و تجزیهوتحلیل
کرده است تا هدف یا اهداف پژوهش (حل خأل علمی
که در مقدمه بیان شد) را برآورد کند .این توضیحات
باید بهقدری دقیق باشد که هر خوانندهای در صورت
نیاز بتواند مرحله به مرحله آنها را انجام داده و به
همان نتیجهای برسد که نگارنده به آن رسیده است.
منطقه مورد مطالعه نیز میتواند در این بند معرفی
شود ،ولی نویسنده میتواند در صورت ضرورت برای
توضیحات تفصیلی ،عنوان مستقلی به نام »منطقه
مورد مطالعه« باز کند و این عنوان را در محل مناسب
که بهطور معمول پیش از مواد و روشها است ،قرار
دهد.
 .5-2-2نتایج

بهعبارتی ،نویسنده باید بکوشد با مقایسه پژوهشهای
متعدد نشان دهد که واگراییها و همگراییهای بین
پژوهش وی با دیگران در کجاست و به چه دلیل رخ
داده است.
 .7-2-2نتیجهگیری کلی

بخش پایانی متن مقاله ،نتیجهگیری است .این مبحث
چکیده یا تکرار نتایج پژوهش نیست؛ بلکه نویسنده در
این بخش به استناد بحثی که انجام داده است ،حکم
قطعی خود را بهصورت کلی صادر میکند؛ بهعبارتی،
اکنون نتایج پژوهش نویسنده از صافی ارزیابیای بهنام
بحث گذشتهاند و برد اثرگذاری و کاربرد آن مشخص
شده است و نتیجهگیری بهترین مبحثی است که
نویسنده فرصت مییابد تا نتیجه بهدست آمده و میزان
اثرگذاری آن را گزارش کند .اگر نویسنده بر اساس
تجربهای که بهدست آورده است احساس کند میتواند
پژوهش خود را به شیوه خاصی ارتقا داده و حجم
تعمیمپذیری آن را گسترش دهد یا به مدلهای
جدیدی دست یابد یا حل مسئلهای را بهبود بخشد،
میتواند پیشنهادهای خود را در نتیجهگیری ارائه دهد.

در بخش نتایج ،تنها باید مواردی بیان شود که درباره
اهداف پژوهش است .از بیان روش پژوهش یا پیشینه
یا هر موضوعی که ذهن خواننده را از موضوع دور
میکند پرهیز شود .اگر نتایج پژوهش خیلی گسترده
هستند ،آنها را بهطور منظم طبقهبندی کرده و ذیل
عنوانهای مناسب ،درباره آنها توضیح دهید .در
توضیحات خود از جدولها و نمودارهای مناسب
استفاده کنید و نتایج آماری را به شیوهای گویا بیان
کنید.

چنانچه نویسنده یا نویسندگان در تهیه مقاله از منابع
مالی سازمان یا نهادهای خاصی استفاده کردهاند ،یا
قصد تشکر و قدردانی از کسانی را دارند که در نگارش
مقاله از آنها یاری گرفتهاند ،باید در بخش سپاسگزاری
به این مطلب اشاره کنند.

 .6-2-2بحث

 .9-2-2نحوه ارجاع به منابع در متن

بحث مقاله بهدلیل سنگین بودن آن و نیاز به تفکری
عمیق و شاید وقتگیر ،بهطور معمول در معرض خطر
است .در این بخش ،به استناد مشاهدات بیشتر ،مبانی
نظری علم ،سابقه پژوهشها و تجربیات گذشتگان و
همچنین تجزیهوتحلیلهای آماری یا هر تحلیلی که
نویسنده فکر میکند مناسب است باید نشان داده شود
که نتایج پژوهش تا چه حد به واقعیت نزدیکاند .در
متن مقاله نوشتن این مطلب که با پژوهش دیگری
همسویی دارد یا ندارد ،مناسب نیست و این مسئله را
تحلیل نویسنده باید نشان دهد نه ادعای وی؛

در داخل متن ،منابع فارسی باید به زبان انگلیسی
ترجمه و ارجاع داده شوند .ارجاع ،بسته به لحن بیان
نویسنده ممکن است در شروع یا پایان جمله یا متن
آورده شود .ارجاعات در متن مقاله باید به شیوه داخل
پرانتز باشد ،بهگونهای که ابتدا نامخانوادگی نویسنده یا
نویسندگان و سال انتشار آورده شود .برای مثال ،در
صورت وجود یک نویسنده با ذکر نامخانوادگی نویسنده
و سال انتشار؛ مانند ()Rostami, 2014؛ برای دو
نویسنده با ذکر نامخانوادگی هر دو نویسنده و سال
انتشار؛ مانند ( )Rostami & Fathizad, 2021باشد.

 .8-2-2سپاسگزاری

د

در صورت وجود چندین نگارنده ،ارجاع به منبع باید
بهصورت (نامخانوادگی نگارنده اول و همکاران ،سال
انتشار) مانند ( )Rostami et al., 2021باشد .در
صورتیکه در شروع جمله به منبعی استناد شود به این
صورت نگارش شوند:
 )0552( Rostamiگزارش کرد
 Mohseni Saraviو  )0552( Rostamiگزارش کردند
 Rostamiو همکاران ( )0505گزارش کردند
 .11-2-2منابع پایانی

نشریه مدیریت جامع حوزههای آبخیز برای استناددهی
یا شیوه ارجاع ،سبک انجمن روانشناسی آمریکا که به
اختصار (American Psychological APA
; )Associationگفته میشود را برگزیده است.
 .1-11-2-2منابع مورد استفاده نباید از  05منبع کمتر
باشد .ترجیحاً به منابعی که در  55سال اخیر چاپ
شدهاند (نه منابع قدیمیتر) ارجاع داده شود.
 .2-11-2-2تنها منابعی باید در پایان مقاله ذکر شوند
که در متن نیز استفاده شده باشند و از ذکر منابع
مشابه و کم اهمیت خودداری شود.
 .3-11-2-2همه منابع مورد استفاده اعم از فارسی و
التین در پایان مقاله به زبان انگلیسی برگردانده و
بهترتیب حروف الفبای نامخانوادگی اولین نگارنده
مرتب میشوند .در انتهای منابع فارسی عبارت ( In
 )Persianنوشته میشود.
نکته  :1برای ترجمه منابع فارسی ،حتماً به چکیده
انگلیسی مقاله ،صفحه عنوان انگلیسی کتاب ،صفحه
عنوان انگلیسی پایاننامه و غیره مراجعه کنید یا از
مترجم کمک بگیرید .برنامه ”“Google Translate
پاسخ مناسبی به شما نمیدهد.
نکته  :2منابع با اسامی نویسندگان یکسان چنانچه
دارای سال انتشار متفاوت باشند ،بهترتیب صعودی
سال انتشار و چنانچه مربوط به یک سال مشخص
باشند با افزودن حروف " "b" ،"aو " "cو غیره پس از
سال انتشار آورده شوند.
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 .4-11-2-2آدرس هر منبعی که در متن آورده شده
است باید در آخر مقاله نیز بیاید.
 .5-11-2-2شیوه نگارش مشخصات منابع ،در انتهای
مقاله باید بر اساس شیوهنامه  APAو مانند مثالهای
زیر باشد:
در صورت استفاده از سایر منابع اطالعاتی که در اینجا
ذکر نشده از شیوهنامه  APAاستفاده کنید.
الف) کتاب

نامخانوادگی نویسنده اول ،نام نویسنده اول؛
نامخانوادگی نویسنده دوم ،نام نویسنده دوم و
نامخانوادگی نویسنده چندم ،نام نویسنده چندم( .سال
انتشار) .عنوان کتاب (بهصورت کجنویسی) .محل
انتشار :ناشر.
& - Briggs, D., Smithson, P., Addison, K.
Atkinson, K. (1997). Fundamentals of
the physical environmental. London:
Routledge.
ب) کتاب ترجمه شده

نامخانوادگی ،نام( .تاریخ انتشار ترجمه) .نام کتاب
(بهصورت کج نویسی) .مترجم :نام و نامخانوادگی
مترجم .محل انتشار ترجمه :ناشر.
Mohseni Saravi, M. & Rostami, N. (2006).
Watershed management: issues and
approaches. (Timothy, R.). University of
)Tehran Press. (In Persian

-

ج) مقاالت مجالت

نامخانوادگی نویسنده اول ،نام نویسنده اول؛
نامخانوادگی نویسنده دوم ،نام نویسنده دوم و
نامخانوادگی نویسنده چندم ،نام نویسنده چندم( .سال
انتشار) .عنوان مقاله .نام مجله (بهصورت کجنویسی)،
سال یا دوره (شماره) ،صفحه آغاز مقاله -صفحه پایان
مقاله .در صورت دارا بودن شناسه رقومی مقاله یا
()doi
- Baghalani, M., Rostami, N. & Tavakoli, M.
(2019). Identification of factors affecting
urban flood in Ilam City Watershed. Journal
of Watershed Engineering and Management,
11(2),
523-536.
Doi:

ه

راهنمای نگارش نویسندگان (مدیریت جامع حوزههای آبخیز)
10.22092/ijwmse.2018.120069.1417.
(In
)Persian
- Rostami, N., Sohrabi, T. & Kazemi, Y.
(2021). Stability Analysis of Flood Spreading
Systems in Arid Regions, Iran. Iranian
Journal of Science and Technology,
Transactions of Civil Engineering, 45, 18191829. Doi: 10.1007/s40996-020-00424-7.
- Rostami, N. & Fathizad, H. (2021). Spatial
and temporal changes of land uses and its
relationship with surface temperature in
western
Iran.
Atmosfera.
Doi:
10.20937/ATM.52985.

د) پایاننامه و رساله

نامخانوادگی نویسنده ،نام نویسنده( .تاریخ انتشار).
عنوان پایاننامه /رساله (بهصورت کج نویسی) .پایاننامه
مقطع رشته ،نام دانشگاه.
Rostami, N. (2013). Modeling the relationship
between effective precipitation and flood
hydrograph by joint probability aproach. Ph.D.
Thesis of Watershed Sciences and Engineering,
Faculty of Natural Resources, Tehran
)University. (In Persian

ه) مجموعه مقاالت

نامخانوادگی نویسنده ،نام نویسنده( .تاریخ انتشار) .نام
مقاله .در :نام ویراستار ،نام مجموعه (بهصورت
کجنویسی)( ،صص شماره صفحات) .محل انتشار :ناشر.
و) کتاب منتشرشده در سازمانها یا نهادها

نام سازمان یا نهاد( .سال انتشار) .عنوان کتاب
(بهصورت کجنویسی) .محل انتشار :ناشر.
ز) وبگاه اینترنتی

نامخانوادگی نویسنده ،نام نویسنده( .در صورت وجود
تاریخ انتشار) .عنوان مطلب مورد استفاده (بهصورت
کجنویسی) .برگرفته از :آدرس اینترنتی.
-

Food and Agriculture Organization. (2000).
Biodiversity: Agricultural biodiversity in
FAO. Retrieved January 12, 2009, from
http://www.fao.org/biodiversity.
ر) نمونه تنظیم یک مقاله یا یک فصل در یک کتاب
وابسته ()Edited book
- Bradford, J. M. & R. F. Piest. (1978).
Erosion development of valley-bottom
gullies in the upper mid weastern United
States. In D. R. Coates & J. D. Vitek (Eds.),
)Thresholds in Geomorphology. (pp. 75-101
Routledge.

د) نمونه تنظیم یک سند از یک کنفرانس
- Rostami, N. (2014). Extraction of rainfall
temporal patterns using Monte Carlo
simulation technique (case study: Joustan
Watershed, Iran).
Second National
Conference on Water Crisis, Shahrekord.
)September 9-10. (In Persian

 .11-2-2چکیده مبسوط
چکیده مبسوط انگلیسی و فارسی در حداقل  055و
حداکثر  5555کلمه به انتهای مقاله اضافه شود .این
چکیده ،باید خالصهای از مقدمه ،مواد و روشها ،نتایج
و بحث ،نتیجهگیری و درنهایت واژگان کلیدی باشد.
“Introduction, Materials and Methods,
Results and Discussion, Conclusion,
”Keywords

 .3شکل ظاهری مقاله
 .1-3حروفچینی مقاله باید در برنامه Word

( )0550یا ( ،)0550در کاغذ  A4و با رعایت حاشیه
 0/1سانتیمتر از چپ ،راست ،باال و پایین باشد و
فاصله میان سطرها یک سانتیمتر ( )Singleباشد.
 .2-3الزم است متن فارسی مقاله با قلم B Nazanin
 13و متن التین با قلم Times New Roman 11
نوشته شود .متن چکیده فارسی با قلم B Nazanin
 10 Boldنوشته شود .عنوان اصلی مقاله با قلم B
 Titr 14و سایر عنوانها با قلم B Nazanin 14
 Boldتنظیم شوند .منابع پایانی با قلم Times New

 Roman 11نوشته شوند .عناوین شکلها و جدولها
به دو صورت فارسی ( B Nazanin 11بهصورت  )Boldو
انگلیسی ( Times New Roman 10بهصورت )Bold
نوشته شود .اعداد داخل جدولها بهصورت انگلیسی
( )Times New Roman 9نوشته شوند و سایر اطالعات
داخل شکلها و جداول به دو صورت فارسی ( B
 )Nazanin 10و انگلیسی ()Times New Roman 9
نوشته شوند.
 .3-3شکلها و جدولها
در تنظیم جدولها ،منحنیها ،شکلها و تصاویر،
رعایت نکات زیر الزامی است:

-

و

 .1-3-3در ترسیم نقشهها سعی شود همه اصول
کارتوگرافی رعایت شود .مختصات ،مقیاس (ترجیح ًا
مقیاس خطی) ،راهنما ،جهت نقشه و بهویژه عناوین
عوارض مهم متن نقشه باید بهصورت خوانا در آن درج
شوند ،به گونهای که حتی پس از کوچک شدن نقشه،
از وضوح آنها کاسته نشود.
 .2-3-3شکلها و تصاویر باید بهصورت رنگی یا سیاه
و سفید و با کیفیت مناسب و مطلوب تهیه شده
(رزولوشن  )300 dpiو شماره و عنوان آنها در پایین
آورده شود.
 .3-3-3نقشهها باید واضح ،مطالب آنها خوانا و
دارای مقیاس باشند .ذکر مأخذ نقشهها ،عکسها یا
شکلهایی که از منابع دیگر اقتباس شدهاند الزامی
است.
 .4-3-3نمودارها بهطور ساده ترسیم شوند ،راهنمای
عددی نمودارها باید انگلیسی باشد و بهتر است از
ترسیم نمودارهای چندبُعدی خودداری شود.
 .5-3-3همه عنوانها ،اعداد ،واحدها و مقیاسها در
جدولها و شکلها باید به انگلیسی باشند .واحدهای
استفاده شده نیز بر اساس سیستم متریک ذکر شوند.
 .6-3-3ارائه تصویری جدولها ،معادالت ،مرجعها یا
نوشتههای مستقیم روی شکلها امکان ویرایش را از
ویراستار سلب میکند؛ از اینرو الزم است این موارد
بهصورت تایپ شده در متن آورده شوند.
 .7-3-3شماره و عنوان هر جدول در باالی آن بهصورت
وسطچین با دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود.
 .8-3-3عنوان شکلها با دو زبان فارسی و انگلیسی
در پایین تصاویر آورده شود.
 .9-3-3در متن نیز حتم ًا به شمارههای جدول و
شکلها اشاره شود.
 .11-3-3بهتر است شکلها و جدولها بالفاصله پس
از توضیحات متن و در نزدیکترین جای ممکن آورده
شوند.
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 .4ارسال مقاله
 .1-4مطمئن شوید اصول پیش گفته از جمله اصول
اخالقی ،قلمرو و اهداف و همچنین اصول نگارش
نشریه بهویژه عنوانهای متن مقاله بهدرستی نوشته
شده است.
 .2-4با آدرس  iwm.ilam.ac.irوارد سامانه نشریه و
سپس وارد صفحه شخصی شوید .ورود به صفحه
شخصی با کلمه کاربری و رمز عبور امکانپذیر است؛
بنابراین ،اگر پیشتر آنها را دریافت نکردهاید،
بهسادگی میتوانید با انتخاب محیط ثبتنام از طریق
گزینه ورود به سامانه (واقع در بخش سمت چپ و
باالی صفحه) اطالعات درخواستی را وارد و کلمه
کاربری و رمز عبور را در رایانامهای که در حین ثبتنام
اعالم کردهاید ،دریافت کنید .در صورت تمایل به تغییر
آنها میتوانید از خود سامانه کمک بگیرید .توجه
داشته باشید که شما برای ورود به سامانه همواره به
این دو کلمه نیاز دارید؛ بنابراین بکوشید تا آنها را
فراموش نکنید.
 .3-4از نوار ارسال مقاله ،گزینه ارسال مقاله جدید را
انتخاب کرده و طی  55مرحله شامل انتخاب نوع مقاله،
وارد کردن عنوان ،اضافه کردن نویسندگان ،وارد کردن
چکیده ،وارد کردن کلیدواژهها ،توضیحات تکمیلی،
داوران پیشنهادی (حداقل سه داور) ،اضافه کردن
فایلها ،نامه به سردبیر و چک لیست و در نهایت
تکمیل ارسال مقاله ،اقدام به ارسال مقاله نمایید.
 .4-4در بخش اضافه کردن فایل ،الزم است دو فایل
اصلی را بارگذاری کنید -5 .فایل صفحه مشخصات
نویسنده یا نویسندگان در محیط Word؛  -0فایل
متن اصلی مقاله در محیط  Wordبدون مشخصات
نویسندگان.
در فایل اول (فرم مشخصات نویسندگان) ،مشخصات
کامل مقاله و نام نویسنده یا نویسندگان به فارسی و
انـگلیسی (نـام نویســنده مسـئول مـکاتبات با سـتاره
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ز

نویسنده مسئول به صفحه شخصی خود در سامانه
مجله مراجعه کند و اگر تأخیری در فرآیند داوری
(بیش از یک ماه) مشاهده کرد از طریق پست
الکترونیکی یا تماس تلفنی با نشریه روند بررسی مقاله
را پیگیری کند.

مشخص شود)؛ آخرین مدرک تحصیلی ،مرتبه علمی و
محل اشتغال به فارسی و انگلیسی؛ نشانی کامل
نویسنده مسئول مکاتبات شامل آدرس پستی ،شماره
تلفن ،شماره دورنگار ،نشانی پیامنگار (پست
الکترونیک) به فارسی و انگلیسی؛ نام مؤسسه
تأمینکننده مخارج مالی پژوهش یا تهیه مقاله (در
صورت وجود) در فایل جداگانهای ارسال شود.
در فایل دوم (فایل متن اصلی مقاله بدون نام
نویسندگان) ،مقاله را که در ساختار مناسب بر اساس
نوع مقاله تنظیم شده است بارگذاری میشود .سعی
کنید در صفحه اول عنوان کامل مقاله به فارسی؛
چکیده فارسی در یک پاراگراف (حداقل  015و
حداکثر  055کلمه) و کلیدواژگان فارسی (حداکثر پنج
واژه) و در صفحات دوم عنوان کامل مقاله به انگلیسی؛
چکیده انگلیسی در یک پاراگراف (حداقل  015و
حداکثر  055کلمه) و کلیدواژگان (حداکثر پنج واژه)
آورده شود.

شخصی درج میگردد و نویسنده میتواند وضعیت
مقاله خود را با عنوان مقاله منتشر شده بهصورت
الکترونیکی مشاهده کند.

 .5-4در بـخش نـامه بـه سـردبیر قیـد شود که مقاله

 .4-5نشریه «مدیریت جامع حوزههای آبخیز» حق رد

حاصل کدامیک از فعالیتهای پژوهشی (فعالیت
کالسی ،پایاننامه ،طرح پژوهشی و غیره) است.

یا قبول و نیز ویراستاری مقاالت را برای خود محفوظ
میدارد و از بازگرداندن مقاالت دریافتی معذور است.

 .2-5در صورتیکه مقاله برای چاپ پذیرفته شود بعد
از آماده شدن برای چاپ ،در سامانه و در قسمت
فهرست مقاالت آماده به انتشار درج میگردد نویسنده
میتواند فایل آماده شده را از کارشناس نشریه دریافت
کند و قبل از چاپ اگر نیاز به هر گونه تغییر و اصالحی
بود موضوع را به کارشناس نشریه اطالع دهد .بعد از
چاپ مقاله امکان هیچ گونه تغییر و اصالحی در مقاله
وجود ندارد.
 .3-5بعد از چاپ مقاله ،اطالعات آن در صفحه

 .5-5مقاالت رد یا انصراف داده شده ،پس از سه ماه از
 .5پیگیری فرایند انتشار مقاله
 .1-5در صورت تأیید سردبیر و ارسال مقاله به داوری،

مجموعه آرشیو مجله خارج خواهد شد و نشریه
هیچگونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.
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Extended Abstract
Introduction: Desertification is an important issue in many countries around the world, including those which are located in
arid and semi-arid regions. Land degradation in arid and semi-arid regions provides the conditions for desertification due to
climate change and human activities. In other words, desertification is a process which leads to the destruction of the land and
its resources. Nowadays, it is necessary to know the exact criteria and indicators affecting the occurrence of desertification in
order to provide a model to show the severity of degradation and determine the most important factors affecting it. Therefore,
using Multi-Criteria Decision-Making (MCDM) methods and recognizing internal and external factors (strengths, weaknesses,
opportunities and threats) to identify and evaluate the process of desertification and land degradation enable one to obtain the
best options and plan appropriately for desertification management for its management. This study aims to provide solutions
for desertification management in Yazd-Ardakan plain based on SWOT model.
Materials and Methods: The study area is Yazd-Ardakan plain, which is located in the central part of the central plateau
of Iran. In this plain, due to environmental conditions, resources must be managed and used in such a way that the resources
available are not destroyed. The purpose of this study is to provide desertification management solutions in Yazd-Ardakan
plain based on SWOT model. For this purpose, internal and external factors affecting the desertification process in the plain
were determined by Delphi method and summarized by SWOT model. Also, desertification control strategies were presented
and Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) were examined. After internal and external factors were
identified and the final score of these factors was obtained, using the quadratic matrix of internal and external factors, the
desired solutions were selected from the proposed solutions.
Results: The results showed that the final score of internal and external factors affecting desertification is 2.65 and 1.96,
respectively. Therefore, the best strategies to control desertification in the Yazd-Ardakan plain are to deal with threats.
However, due to the nature of desertification and the complexity of this phenomenon, it is important to pay attention to all
solutions. In other words, using all of the solutions can guarantee the control of desertification in this region. Regarding the
strengths and weaknesses of Yazd-Ardakan plain in relation to the control of desertification phenomenon, it can be said that
the strengths have a relative advantage over the weaknesses, which is evidenced by the sum of internal factors (2.65). Having
said that, the advantage is not great and the weaknesses of the region have a high score and show their high importance along
with their strengths. The arid climate of the region and successive droughts,wind erosion centers in the region along with
traditional agriculture with high water consumption and low efficiency, the concentration of environmental polluting industries
and insufficient control over them have made it difficult to revive the desert despite the strengths of the region. Therefore, in
order to determine desertification control strategies, it is very important to pay enough attention to the weaknesses along with
the strengths. The close scoring of most of the internal factors of the region in relation to the phenomenon of desertification
illustrates this well.
Discussion and Conclusion: Regarding the opportunities and threats in Yazd-Ardakan plain in relation to the control of
desertification phenomenon as well as internal factors, it can be said that the advantages of all factors are close, which shows
the high importance of all factors. The difference between external and internal factors in the Yazd-Ardakan plain in relation
to the phenomenon of desertification is the relative superiority of the negative points of the region over the positive points in
relation to desertification, which is evidenced by the total score of external factors. In the case of external factors, as well as
internal factors, social and economic issues have shown great importance.The existence of the idea of full preference of
industrial and mining activities over environmental protection and the possibility of transferring labor from agriculture to
industry and mining scored highest. Therefore, the strategies that can solve these problems can be considered as the most
important strategies. The results of this study in choosing a solution to control and manage desertification in the Yazd-Ardakan
plain, given the high importance of all internal and external factors, can guarantee desertification control in this region.
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چکیده
بیابانزایی یکی از مسائلی است که در بسیاری از کشورهای جهان ازجمله کشورهای واقع در مناطق خشک و نیمهخشک توسعه یافته که
نتیجه این فرآیند از بین رفتن منابع تجدیدشونده در هر یک از این کشورها است .تخریب زمین در مناطق خشک و نیمهخشک بهوسیله
تغییر اقلیم و فعالیتهای انسانی ،شرایط را برای بیابانزایی فراهم میکند .بهعبارت دیگر بیابانزایی روندی است که سرزمین و منابعاش
را بهسوی تخریب سوق میدهد .هدف از این تحقیق ،ارائه راهکارهای مدیریتی بیابانزایی در دشت یزد -اردکان بر اساس مدل SWOT

است .جهت اجرای این پژوهش ،عوامل درونی (دانش بومی قوی ،اقلیم خشک و وجود کانونهای فرسایش باد در منطقه) و عوامل بیرونی
(تغییر تنوع پوشش و ورود گونه های گیاهی غیربومی و ناسازگار با شرایط منطقه با آثار مخرب ،برهم زدن تعادل زیستمحیطی ناشی از
اجرای طرحها و عدم نظارت بر آنها) مؤثر بر فرآیند بیابان زایی در منطقه موردنظر توسط روش دلفی تعیین و توسط مدل SWOT

جمعبندی و راهکارهای کنترل بیابانزایی ارائه شدند و نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها مورد بررسی قرار گرفتند .بعد از اینکه عوامل
داخلی و خارجی شناسایی شد و امتیاز نهایی این عوامل به دست آمد با استفاده از ماتریس چهارخانهای عوامل داخلی و خارجی (،)IE
راه کارهای مطلوب از بین راهکارهای ارائه شده انتخاب شدند .نتایج نشان داد که امتیاز نهایی عوامل درونی و بیرونی مؤثر در بیابانزایی
به ترتیب  3/58و  1/65است؛ بنابراین بهترین راهبردها جهت کنترل پدیده بیابانزایی در دشت یزد -اردکان ،راهبردهای مقابله با تهدیدات
است .هرچند با توجه به ماهیت بیابانزایی و پیچیدگی این پدیده ،توجه به تمامی راهکارها حائز اهمیت بوده و مجموعهای از تمامی
راهکارها ،میتواند ضامن کنترل بیابانزایی در این منطقه باشد .درنهایت میتوان گفت نتایج حاصل از این مطالعه در انتخاب راهکار مناسب
جهت کنترل و مدیریت بیابانزایی در دشت یزد -اردکان با توجه به اهمیت باالی تمامی عوامل درونی و بیرونی ،میتواند ضامن کنترل
بیابانزایی در این منطقه باشد.
واژههای کلیدی :بیابانزایی ،راهبرد ،یزد -اردکان.SWOT ،

استناد :امیری حیدری علمدارلو ،ا ،.برآبادی ،ح ،.دهقان رحیمآبادی ،پ ،.خسروی ،ح؛ و رفیع شریفآباد ،ج .)1041( .ارزیابي
راهکارهای کنترل پدیده بیابانزایي با استفاده از مدل  SWOTدر دشت یزد -اردکان .مدیریت جامع حوزههای آبخیز،)1(2 ،
.1-10
حق چاپ:
حق چاپ برای نویسنده (گان) این مقاله محفوظ است .بر اساس قوانین انتشارات با دسترسي
آزاد ،تمام مطالعات چاپ شده در این مجله بهصورت آزاد در وبسایت مجله برای عموم بدون
پرداخت هزینه قابلدسترس است.
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حیدری علمدارلو و همکاران

مقدمه
امروزه بیابانزایي بهعنوان یک معضل گریبانگیر
بسیاری از کشورهای جهان ازجمله کشورهای در
حالتوسعه ميباشد و نتیجه این فرآیند از بین رفتن
منابع تجدیدشونده در هر یک از این کشورها است
( .)Ahmadi, 2004طبق تعریف ،بیابانزایي مشتمل بر
فرآیندهایي است که هم زاییده عوامل طبیعي بوده و هم
به عملکرد نادرست انسان برميگردد ،بهطوریکه این
فرآیندها ممکن است بهصورت منفرد و یا مرکب در
افزایش روند تخریبي شرکت داشته باشند ( Javadi,
.)2004
امروزه ضرورت شناخت دقیق معیارها و شاخصهای
مؤثر در وقوع پدیده بیابانزایي بهمنظور ارائه یک مدل
برای نشان دادن شدت بیابانزایي و تعیین مهمترین
عوامل مؤثر بر آن ضرورت دارد تا با مدیریت و
برنامهریزی صحیح و اصولي مناطق بیاباني از گسترش
عوامل بیابانزایي جلوگیری شود (.)Ahmadi, 2004
مطالعات بسیاری در مورد عوامل بیابانزایي و راهکارهای
کنترل آن انجام گرفته است )2441( Hemmati .عوامل
انساني را مهمترین عامل تشدیدکننده بیابانزایي
برشمرد )2442( Tahmasebi Birgani .مهمترین عامل
بیابانزایي در منطقه دشت یزد -اردکان را تخریب
پوشش گیاهي دانست Sharifani .و همکاران ()2447
شور شدن خاک توسط آبیاری با آب شور را عامل
بیابانزایي دانست و مخلوط نمودن پساب با آب شور را
راهکار مناسبي جهت کاهش اثرات شوری آب شور و
بیابانزدایي دانست )2447( Abdi .از بین معیارهای
موجود ،دو معیار آب زیرزمیني و خاک را بهعنوان
معیارهای کلیدی بیابانزایي در نظر گرفتQara .
 Chelooو همکاران ( )2414در منطقه خضرآباد-
همتآباد یزد ،تخریب منابع آبي را مهمترین عامل
بیابانزایي در منطقه دانست و متعادلسازی برداشت
آب ،تغییر الگوی کشت ،تغییر الگوی آبیاری و کنترل
1. Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats
)(SOWT

جمعیت تاغزارها و بهطور کلي صرفهجویي در مصرف
آب را بهترین راهکار کنترل بیابانزایي در منطقه
دانست Hosseini .و همکاران ( )2414مهمترین عامل
بیابانزایي در منطقه نیاتک سیستان را عوامل محیطي
(خشکسالي) بیان نمودند Zolfaghari .و همکاران
( )2414حساسیت اراضي دشت سیستان به بیابانزایي
را مورد بررسي قرار دادند و چهار معیار اقلیم ،پوشش
گیاهي ،فرسایش بادی و خاک را بهعنوان مهمترین
عاملهای مؤثر در بیابانزایي منطقه در نظر گرفتند.
 Shakeriyanو همکاران ( )2411در بررسي وضعیت
بیابانزایي بالفعل جرقوییه اصفهان ،شاخص هدایت
الکتریکي خاک را مؤثرترین عامل در بیابانزایي منطقه
دانستند Bahreini .و همکاران ( )2412به این نتیجه
رسیدند که در بین شاخصهای مورد بررسي ،دو شاخص
خشکي و شاخص درصد تراکم پوشش غیرزیستي
مهمترین عوامل هستند که سبب فرآیند بیابانزایي
شدهاند Ahmadi .و  )2412( Ansariبا استفاده از مدل
 SWOT1به بررسي آمایش مناطق ساحلي خلیجفارس
و دریای عمان پرداختند .نتایج نشان داد که ایجاد یک
برنامهریزی منسجم و قوی در جهت کنترل وضعیت
اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي و متعادل ساختن آن
ضروری ميباشد Rabiee .و  )2412( Firooziبا استفاده
از مدل  SWOTبه مطالعه و ارزیابي استراتژی بهینه
توسعه گردشگری در روستای الیزنگان پرداختند.
مهمترین مزایای توسعه گردشگری در منطقه مورد
مطالعه اقلیم مناسب در فصول گرم سال و محیط آرام و
بدون سروصدای منطقه ميباشد .فقدان فرهنگ
گردشگرپذیری در بین جامعه میزبان و عدم تبلیغات
مناسب نیز به ترتیب مهمترین نقاط ضعف توسعه
گردشگری هستند .وجود جاذبههای فرهنگي و رسوم
محلي از پتانسیلهای این منطقه بوده و آسیب رساندن
به محیطزیست و بافت مسکوني روستایي و از بین بردن
حیاتوحش بهعنوان مهمترین تهدیدهای خارجي

0
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منطقه بهحساب ميآیند Wang .و همکاران ( )2442در
ارزیابي تعیین عوامل کلیدی در بیابانزایي کشور چین،
گزارش کردند که عوامل اقلیمي و فعالیتهای انساني هر
دو با هم در فرآیند بیابانزایي دخالت داشتهاند و در
بعضي سالها فعالیتهای انساني نظیر اعمال مدیریت
صحیح ،جنگلکاری و غیره نهتنها به کاهش روند بیاباني
شدن منطقه منجر شده که حتي موجب احیاء مجدد و
بیابانزدایي شده است Dolisca .و همکاران ()2447
شناخت روشهای بهرهبرداری روستاییان از منابع
طبیعي و ادراک آنان از اثرات اجتماعي و اقتصادی و
زیستمحیطي بیابانزایي را عامل مهم کنترل بیابانزایي
دانستند .در تحقیقي دیگر ،مشارکت جوامع محلي در
طرحهای مدیریت بیابان ،راهکاری مناسب جهت کنترل
این پدیده عنوان شد ( .)Diez & McIntosh, 2010در
اکثر تحقیقات انجام شده ،همواره مشاهده ميشود که
راهبردهای ارائه شده به صورت بخشي و غیر
همهجانبه نگر است که در نتیجه نتایج محدود و دور از
واقعیت ارائه ميدهد؛ بنابراین جهت به دست آوردن
نتایج منطبق با واقعیت و جلوگیری از اتالف سرمایههای
محدود در طرحهای احیای بیابان ،نیاز به سایر روشها
ميباشد که بتواند موارد بیان شده را پوشش دهد .در
این میان استفاده از مدلهای نظاممند ،ازجمله مدلهای
تصمیمگیری چندمعیاره 1ميتواند راهگشا باشد .امروزه
کاربرد مدلهای تصمیمگیری چندمعیاره بهمنظور
افزایش دقت در امر برنامهریزی رواج گستردهای یافته
است چرا که از طریق آنها ،با توجه به معیارهای کمي
و کیفي متعدد ،ميتوان به انتخاب بهترین گزینه دست
یافت ( )Malczewski, 2002و از ابزارها و روشهای
کمي بسیاری در حوزه مدیریت راهبردی استفاده شده
اسـت و از آنجـایيکه اصـليترین مؤلفه در این حوزه،
تصـمیمگـیری با در نظر گرفتن همـزمان مالحـظات

)1. Multiple-criteria decision making (MCDM

چندگانه ميباشد بنابراین روشهای تصمیمگیری
چندمعیاره بیشترین میزان استفاده را به خود اختصاص
دادهاند.
بنا بر آنچه که گفته شد با استفاده از روشهای
تصمیمگیری چندمعیاره و شناخت عوامل دروني و
بیروني (نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها) برای
شناسایي و ارزیابي فرآیند بیابانزایي و تخریب اراضي
ميتوان به بهترین گزینهها دست یافت و برای مدیریت
آن برنامهریزیهای مناسب صورت پذیرد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
دشت یزد -اردکان در قسمت مرکزی فالت مرکزی
ایران ،ما بین عرضهای  22درجه و  22دقیقه تا 33
درجه و  27دقیقه عرض شمالي و  22درجه و  22دقیقه
تا  22درجه و  37دقیقه طول شرقي واقع شده است.
ارتفاع منطقه از حدود  222متر از سطح دریای آزاد
(کویر ریگزرین در نزدیکي عقدا) تا  0472متر (قله
شیرکوه) تغییر ميکند .میزان متوسط بارندگي ساالنه
بین  24تا  144میليمتر است .نوسان درجه حرارت در
زمستان و تابستان و حتي در شب و روز بسیار زیاد است.
حداکثر دما  02درجه سانتيگراد باالی صفر و حداقل
 24درجه سانتيگراد زیر صفر متغیر است .میانگین
روزانه دما برای تمام سال بین  11/2تا  24/7درجه
سانتيگراد متغیر است .محدوده دشت یزد -اردکان
جزئي از فالت مرکزی ایران است که کویرهای ایران نیز
عمدت ًا در این فالت جای دارند (.)Mehdi et al., 2010
بخش بزرگي از مساحت محدوده دشت یزد -اردکان را
قسمت هایي از کویرهای مختلف پوشانده است (شکل
.)1
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شکل  -1موقعیت و مدل رقومی ارتفاع دشت یزد -اردکان
Figure 1- Location and Digital Elevation Model (DEM) of Yazd-Ardakan plain

روش اجرای طرح
تعیین عوامل درونی و بیرونی به روش دلفی
جهت جمعآوری اطالعات و آمادهسازی همه عوامل
دروني و بیروني مرتبط با پدیده بیابانزایي و کنترل آن
در دشت یزد -اردکان از نظرات نخبگان آشنا در این
زمینه با استفاده از پرسشنامه استفاده گردید .همچنین
جهت اصالح ،حذف یا افزودن معیارها از روش دلفي
استفاده شد .بدین صورت که جهت تجمیع نظر
کارشناسان و شناسایي عوامل جدید از این روش استفاده
گردید .روش دلفي یکي از روشهای کسب دانش
گروهي برای استخراج نظرات از یک گروه از متخصصان
در مورد یک سؤال یا موضوع است .این کار با رسیدن به
اجماع گروهي از طریق یک مجموعه از چینش
پرسشنامهای با حفظ گمنامي پاسخدهندگان ،و
بازخورد نظرات به اعضای گروه انجام ميشود.
بهکارگیری روش دلفي عمدت ًا با هدف کشف ایدههای
خالقانه و قابل اطمینان و یا تهیهی اطالعاتي مناسب
بهمنظور تصمیمگیری است .اعتبار روش دلفي به تعداد

شرکتکنندگان در تحقیق بستگي ندارد بلکه به اعتبار
علمي متخصصان شرکتکننده در پژوهش وابسته است.
در این تحقیق سعي ميشود متخصصان آشنا در زمینه
پدیده بیابانزایي در روش دلفي شرکت داده شده و
نظرات آنها در قالب پرسشنامه سنجیده و تدوین گردد.
درنهایت طي چند مرحله توزیع پرسشنامه و بازخورد
نظرات ،عوامل دروني و بیروني نهایي و مورد قبول تمامي
کارشناسان آشنا در این زمینه ،شناسایي گردید.
مدل SWOT

جهت تدوین و ارزیابي راهکارهای کنترل و مدیریت
بیابان از مدل تحلیل  SWOTو پیشنهاد راهبردهای
خرد و کالن استفاده ميگردد .ماتریس  SWOTیکي از
مدلهای کیفي کارآمد است که بهصورت گسترده مورد
تأیید و استفاده قرار گرفته است .در این روش هدف،
ارزیابي فرصتها و تهدیدهای محیطي از یکطرف و
نقاط ضعف و قوت داخلي سیستم از سوی دیگر ميباشد.
مدل  SWOTتحلیل سیستماتیکي را برای شناسایي این
عوامل و انتخاب راهبردی که بهترین تطابق بین آنها را
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ایجاد مينماید ،ارائه ميدهد .در تحلیل روش SWOT

است.

عوامل مؤثر بر سیستم به دو گروه عوامل داخلي و
خارجي تقسیم ميشود (.)Tavakoli et al., 2022
نخستین گام در تحلیل مدل  SWOTتعیین نقاط قوت،
ضعف ،فرصت و تهدید است و سپس در گام بعد رابطه
این عوامل و تأثیر آنها بر یکدیگر مورد بررسي قرار
ميگیرد .روش اجرایي استفاده از مدل  SWOTدر این
تحقیق به شرح زیر است:

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ()EFE3

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی )(IFE1

عوامل دروني در داخل سیستم وجود دارند؛ بنابراین
عالوه بر تأثیر این عوامل بر سیستم ،سیستم نیز بر این
عوامل تأثیر ميگذارد .ماتریس ارزیابي عوامل داخلي،
حاصل بررسي راهبردی عوامل داخلي است .این ماتریس
نقاط قوت و ضعف اصلي را تدوین و ارزیابي ميکند .برای
تهیهی این ماتریس مراحل زیر باید طي شود:
 -1پس از بررسي عوامل داخلي ،عوامل شناخته شده
فهرست ميشوند ،ابتدا نقاط قوت و سپس نقاط ضعف
شناسایي ميشوند.
 -2به عوامل فهرست شده وزن یا ضریب داده ميشود.
این ضرایب از صفر (بياهمیت) تا یک (بسیار مهم)
ميباشند .ضریب نشاندهنده اهمیت نسبي یک عامل از
نظر موفق بودن منطقه در وضعیت مربوطه ميباشد و
مجموع این ضرایب باید برابر یک باشد.
 -3به هنگام رتبه دادن به عوامل داخلي ،به قوتها رتبه
سه و چهار و به ضعیفها رتبهی یک و دو داده ميشود.
به این صورت که رتبه سه به معني قوت نسبي و رتبهی
چهار به معني قوت اساسي است .رتبهی دو به معني
ضعیف نسبي و رتبهی یک بیانگر ضعیف اساسي است.
 -0ضریب هر عامل در رتبه مربوطه ضرب ميشود تا
امتیاز نهایي به دست آید.
 -2از مجموع امتیازات نهایي متعلق به هر یک از عوامل،
امتیاز عوامل داخلي تعیین ميشود.
اگر جمع امتیاز نهایي عوامل داخلي  1تا  2/2باشد،
بیانـگر ضعـف و چـنانچه  2/2تا  0باشد به معنـای قوت
1. Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix

ماتریس ارزیابي عوامل خارجي ،حاصل بررسي راهبردی
عوامل خارجي است .این ماتریس فرصتها و تهدیدهای
محیط خارجي را تدوین و ارزیابي ميکند .برای تهیه
این ماتریس مراحل زیر باید طي شود.
 -1پس از بررسي عوامل خارجي ،عوامل شناخته شده
فهرست ميشوند ،ابتدا عواملي که در آینده موجب
فرصت ميشوند و سپس عواملي که منطقه را تهدید
ميکنند ،نوشته ميشود.
 -2به عوامل فهرست شده وزن یا ضریب داده ميشود.
این ضرایب از صفر (بياهمیت) تا یک (بسیار مهم)
ميباشند .ضریب نشاندهنده اهمیت نسبي یک عامل از
نظر موفق بودن منطقه در وضعیت مربوطه است .مجموع
این ضرایب باید برابر یک باشد.
 -3به هنگام رتبه دادن به عوامل خارجي یعني فرصتها
و تهدیدهای پیش روی ،به فرصتها رتبه سه و چهار و
تهدیدها یک و دو داده ميشود .رتبه سه به معني فرصت
نسبي و رتبه چهار به معني فرصت اساسي است .رتبه
دو به معني تهدید نسبي و رتبه یک به معني تهدید
اساسي است.
اگر جمع امتیاز نهایي عوامل خارجي  1تا  2/2باشد،
بیانگر تهدید و چنانچه  2/2تا  0باشد به معنای فرصت
است.
جهت ارزیابي عوامل داخلي و خارجي،
پرسشنامههای حاوی اجزای مدل  SWOTکه در بخش
قبل (روش دلفي) تهیه شده بود ،جهت امتیازدهي در
اختیار متخصصین مربوطه قرار گرفت و سعي گردید
همانند روش دلفي ،از نظر تمامي افراد و ارگانهای آشنا
و بيطرف با این تحقیق استفاده گردد تا بهترین نتیجه
حاصل گردد .این افراد شامل دانشجویان مقطع دکتری،
اعضای هیأت علمي دانشگاهها و مراکز تحقیقات
کشاورزی و منابع طبیعي بودند.
استراتژیهای تدوین شده
2. External Factor Evaluation (EFE) Matrix
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بعد از این که عوامل داخلي و خارجي شناسایي شد و
امتیاز نهایي این عوامل به دست آمد ،با استفاده از
ماتریس چهارخانهای عوامل داخلي و خارجي (،)IE1
راهکارهای مطلوب از بین راهکارهای ارائه شده انتخاب
و پیشنهاد گردیدند.
از دیدگاه این مدل ،یک راهبرد مناسب قوتها و
فرصتها را به حداکثر و ضعفها و تهدیدها را به حداقل
ممکن ميرساند .برای این منظور نقاط قوت و ضعف و
فرصت ها و تهدیدها در چهار حالت کلي پیوند داده
ميشوند و از ترکیب و تلفیق این عوامل با یکدیگر
گزینههای راهبردی انتخاب ميشوند .راهبردها به شرح
زیر ميباشد.
الف) راهبردهای حداکثر استفاده از فرصتهای
محیطي با بهکارگیری نقاط قوت سازمان (راهکارهای
 ،)SOب) راهبردهای استفاده از نقاط قوت سازمان برای
جلوگیری از مواجه با تهدیدها (راهکارهای  ،)STپ)
راهبردهای استفاده از مزیتهای بالقوهای که در
فرصتهای محیطي پنهان است برای جبران نقاط ضعف
موجود در سازمان (راهکارهای  )WOو ج) راهبردهایي
برای به حداقل رساندن زیانهای ناشي از تهدیدها و
نقاط ضعف (راهکارهای .)WT
درنهایت با امتیازدهي معیارها ،راهبردهای کنترل
پدیده بیابانزایي در دشت یزد -اردکان نیز تدوین شد.

نتایج
نتایج مربوط به تعیین عوامل درونی و بیرونی به
روش دلفی
یافتههای این بخش شامل  12مورد عوامل دروني (شش
نقطه قوت و شش نقطهضعف) و  10مورد عوامل بیروني
(هفت فرصت و هفت تهدید) در دشت یزد -اردکان در
زمینه کنترل و مدیریت پدیده بیابانزایي ميباشند.
ارزیابی عوامل درونی توسط مدل SWOT

نتایج مربوط به تعیین نقاط قوت و ضعف (عوامل دروني)
و ارزیابي این عوامل بهوسیله امتیازدهي به آنها در
1. Internal & External

جدول  1بیان شده است .از بین نقاط قوت موجود در
دشت یزد -اردکان جهت کنترل پدیده بیابانزایي وجود
دانش بومي قوی در زمینه بهرهبرداری از منابع طبیعي،
تمایل عمومي مردم به حفظ محیطزیست و وجود
مطالعات و پیشینه تحقیق در سطح دشت یزد -اردکان
به ترتیب بیشترین ضریب اهمیت و امتیاز نهایي را کسب
نمودند .دو عامل اهمیت مسائل اجتماعي در موفقیت
طرحهای بیابانزدایي نشان ميدهد و عامل سوم از جنبه
جلوگیری از اتالف سرمایه و زمان جهت کسب شناخت
منطقه جهت طرحهای بیابانزدایي را نشان ميدهد.
سایر نقاط قوت شامل وجود کارشناسان نخبه در بخش
تحقیقات و اجرایي ،وجود تنوع زیستي مناسب و سازگار
با مناطق بیاباني و وجود زیرساختهای مناسب (مرکز
تحقیقات باروری ابرها ،مرکز تحقیقات مدیریت بیابان و
غیره) و راههای ارتباطي با ضریب اهمیت و امتیاز نهایي
باال و با اندک اختالف از عوامل قبلي ،در رتبههای بعدی
نقاط قوت در زمینه مدیریت و کنترل بیابانهای دشت
یزد -اردکان قرار گرفتند .تمامي سه عامل اخیر از بعد
فني و مهندسي طرحها مهم ميباشند که از این نظر
دشت یزد -اردکان با حداقل محدودیتها همراه
ميباشد .در مورد ضعفها جهت کنترل پدیده
بیابانزایي ،به ترتیب عامل اقلیم خشک و
خشکساليهای پيدرپي ،وجود کشاورزی سنتي در
منطقه و تعدد کانونهای بحران فرسایش بادی در دشت
یزد -اردکان بهطور مشترک مهمترین عوامل ارزیابي
شدند .این عوامل اهمیت عوامل اقلیمي و سختي اجرای
طرحهای بیابانزدایي در این دشت یزد -اردکان (با اقلیم
خشک) را نشان ميدهد .عدم در نظر گرفتن دانش بومي
جوامع محلي ،دولتي بودن طرحها و زمانبر بودن آن و
تمرکز زیاد شهرکهای صنعتي و کارخانههای
آلودهکننده محیطزیست عوامل مهم بعدی با اختالف
جزئي با عوامل قبلي توسط کارشناسان نخبه امتیازبندی
شدند و درنهایت وجود ارگانهای دستاندرکار مختلف
در زمینه کنترل بیابانزایي و عدم هماهنگي کم
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باالتر نقاط قوت نسبت به نقاط ضعف دشت یزد -اردکان
ميباشد .شکل  1نمودار عنکبوتي ضریب اهمیت و امتیاز
نهایي عوامل دروني مؤثر در بیابانزایي دشت یزد-
اردکان را نشان ميدهد.

اهمیتترین ضعف (هرچند با میزان باالی اهمیت)
ارزیابي گردید .درنهایت امتیاز نهایي ارزیابي عوامل
دروني دشت یزد -اردکان در مورد کنترل پدیده
بیابانزایي  2/22به دست آمد که نشان از وزن نسبي

جدول  -1ارزیابی عوامل درونی مؤثر در بیابانزایی دشت یزد-اردکان
Table 1- Evaluation of effective internal factors affecting desertification of Yazd-Ardakan plain
رتبه امتیاز نهایی ضریب اهمیت
ردیف
نقاط قوت و نقاط ضعف

Coefficient of
Final score Rank
Significance

Strengths and Weaknesses

Row

4

0.3605

0.0901

دانش بومي قوی مردم در زمینه بهرهبرداری از منابع طبیعي و کشاورزی

1

4

0.3453

0.0863

تمایل عمومي مناسب مردم محلي به حفظ محیطزیست

2

4

0.3416

0.0854

وجود مطالعات زیاد و پیشینه تحقیق مناسب در زمینه بیابانزایي و کنترل آن در سطح
دشت یزد -اردکان

3

4

0.3302

0.0825

وجود کارشناسان نخبه در بخش تحقیقاتي و اجرایي

4

3

0.3226

0.0806

وجود تنوع زیستي خوب و سازگار با مناطق خشک و بیاباني در دشت یزد -اردکان

5

4

0.3111

0.0778

1

0.0920

0.0920

وجود زیرساختهای مناسب و همچنین قرارگیری اکثر نقاط شهری دشت یزد -اردکان در
حاشیه جادههای ارتباطي و کرویدرهای بینالمللي و امکان بهرهبرداری از این امکان در
جهت توسعه دشت یزد -اردکان
اقلیم خشک (بارش کم ،دمای باال و تبخیر زیاد) و وقوع خشکساليهای پيدرپي در
سالهای اخیر

6

7

1

0.0873

0.0873

تعدد زیاد کانونهای بحراني فرسایش بادی در سطح دشت یزد -اردکان

8

1

0.0873

0.0873

وجود کشاورزی سنتي در منطقه و کاهش ساالنه سطح آبخوان به علت اقلیم خشک و
کارایي پایین مصرف آب در کشاورزی و غیره

9

1

0.0816

0.0816

عدم در نظر گرفتن دانش بومي جوامع محلي ،دولتي بودن طرحها و زمانبر بودن آن

10

2

0.1575

0.0787

تمرکز زیاد شهرکهای صنعتي و کارخانههای آلودهکننده محیطزیست در دشت یزد-اردکان

11

2

0.1404

0.0702

وجود ارگانهای دستاندرکار مختلف در زمینه کنترل بیابانزایي و عدم هماهنگي و انسجام
سازماني و وجود موازیکاریها

12

2.6574
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Figure 2- Spider diagram shows the coefficient of importance and final score of internal factors affecting
desertification of Yazd-Ardakan plain
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مدیریت جامع حوزههای آبخیز ،سال  ،2شماره  ،1بهار 1041
حیدری علمدارلو و همکاران
ارزیابی عوامل بیرونی توسط مدل SWOT

بیابانزایي امتیازدهي شدند.

نتایج مربوط به تعیین فرصتها و تهدیدهای دشت یزد-

در مورد تهدیدها جهت کنـترل پدیده بیـابانزایي،

اردکان در زمینه پدیده بیابانزایي و کنترل آن در جدول

به ترتیب چهار عامل وجود تفکر ارجحیت کامل

 2آورده شده است .از بین فرصتهای موجود در جهت

فعالیتهای صنـعتي و معدني بر حفظ محیطزیست در

کنترل پدیده بیابانزایي دشت یزد -اردکان دو عامل

کشور و منـطقه (بـعد اهمیت مسائل اجتماعي و

اهمیت حیاتي از نظر اقتصادی ،اجتماعي ،سیاسي و

اقتصادی در بیابانزایي) ،استفاده از منابع خارج از دشت

صنعتي و توجه ویژه مسئولین به این دشت و امکان

برای تأمین آب (تهدید عدم تأمین آب از استانهای مبدأ

انتقال نیروی کار از بخش کشاورزی به بخش صنعت و

و اثرات متفاوت منفي آن) ،درگیر بودن بخش اعظم

معدن با توجه به صنعتي بودن این منطقه بهطور

کشور با پدیده بیابانزایي و عدم تمرکز دولت به

مشترک بیشترین ضریب اهمیت و امتیاز نهایي را کسب

منطقهای خاص (عدم تأمین بودجه کافي جهت

نمودند .این دو عامل از جنبه مسائل اجتماعي و

بیابانزدایي) و گونههایي غیربومي و ناسازگار با شرایط

اقتصادی و تأمین معیشت ساکنان مناطق بیاباني (در

منطقه (با نابودی پوشش بومي منطقه و تخریب منابع

صورت کاهش وابستگي آنان به منابع طبیعي) مهم

آبي و خاکي) مهمترین تهدیدها در دشت یزد -اردکان

ميباشد .دو عامل امکان استفاده از پساب شهر دشت

بـا اختـالف کم نسبت به هـم امتیازبندی شدند؛

یزد -اردکان و سایر شهرستانها جهت بیابانزدایي و

بنابراین همه آنها عـوامل مهمي ارزیابي شدند .سه

افزایش اهمیت پدیدهها و بحرانهای زیستمحیطي

عامل تخریب و برهمزدن تعادل محیطزیست ناشي از

مرتبط با بیابانزایي در رتبههای بعدی اهمیت در نظر

اجرای نامناسب طرحها ،عدم اجرای صحیح طرحها با

گرفته شدند .این دو عامل نیز از جنبه تأمین آب جهت

توجه به عدم نظارت کافي و عـدم پرداخـت بهمـوقع

احیای زیستي منطقه (استفاده از پساب) و همچنین

هزینههای طرحها توسـط دولت و اسـتفاده از

افزایش آگاهي ساکنان نسبت به پدیده بیابانزایي و

کارشناسان غیربومي و ناآشـنا به منـطقه برای تـدوین

اثرات آن (افزایش اهمیت بیابانزایي) مهم ميباشد.

و اجرای طرحها با وجـود نخـبگان بـومي منطقه (هر

درنهایت سه عامل توجه به کاشت گلخانهای در منطقه

سه عامل اخیر بُعد فني اجرای طرح بیابانزدایي را بیان

با توجه به کمآبي (امکان تأمین معیشت کشاورزان از

مينمایند) در رتبههای بعدی اهمیت ارزیابي شدند.

این طریق) ،وجود جاذبههای گردشگری متعدد در

درنهایت امتیاز نهایي ارزیابي عـوامل بیروني دشـت یزد-

اراضي بیاباني و کویری این مناطق و وجود اقلیمهای

اردکان در مورد کنترل پدیده بیابانزایي  1/22به دست

متعدد و قابلـیتهای زیسـتمحیـطي فراوان دشـت

آمد که نشان از وزن نسبـي باالتـر تهدیدهای دشت

یزد -اردکان مانند انرژی خورشیدی ،بادی و غیره

یزد -اردکان نسبت به فرصتها مـيباشد .شکل 2

(افزایش توان اقتصادی ساکنان) با ضریـب اهمـیت باال

نمودار عنکبوتي ضریب اهمیت و امتیاز نـهایي عوامـل

و با اندک اختالف از عوامل قبلي ،در رتبههای بعدی

بـیروني مؤثر در بیـابانزایي دشـت یزد -اردکان را نشان

فـرصـتهای دشـت یـزد -اردکـان جـهت کنترل پدیده

ميدهد.
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جدول  -3ارزیابی عوامل بیرونی مؤثر در بیابانزایی دشت یزد -اردکان
رتبه

Table 2- Evaluation of external factors affecting desertification in Yazd-Ardakan plain
ضریب اهمیت
نقاط قوت و نقاط ضعف
امتیاز نهایی

Rank

Final score

Coefficient of
Significance

4

0.30446

0.07686

4

0.30446

0.07686

4

0.29143

0.072058

3

0.21617

0.072058

3

0.20565

0.06885

4

0.27545

0.06885

3

0.19456

0.06485

1

0.07686

0.07686

1

0.07446

0.07446

1

0.07365

0.073659

1

0.05285

0.052858

2

0.14091

0.070456

2

0.13931

0.069656

2

0.12169

0.060849

1.9615

1

Strengths and Weaknesses

اهمیت حیاتي دشت یزد– اردکان از نظر اقتصادی ،اجتماعي ،سیاسي و صنعتي در
دشت یزد -اردکان و توجه ویژه مسئولین به این دشت با توجه به اهمیت آن
امکان انتقال نیروی کار از بخش کشاورزی به بخش صنعت و معدن با توجه به صنعتي
بودن منطقه
امکان استفاده از پساب شهر یزد و سایر شهرستانها جهت بیابانزدایي
افزایش اهمیت پدیدهها و بحرانهای زیستمحیطي مرتبط با بیابانزایي مثل تغییر
اقلیم کمآبي و ریزگرد در کشور
توجه به کاشت گلخانهای در منطقه با توجه به کمبود آب
وجود جاذبه های گردشگری متعدد در اراضي بیاباني و کویری این مناطق و توان بسیار
باال جهت جذب اکوتوریسم در سطوح ملي و جهاني
وجود اقلیمهای متعدد در دشت یزد -اردکان و قابلیتهای زیستمحیطي فراوان مانند
انرژی خورشیدی و غیره
وجود تفکر ارجحیت کامل فعالیتهای صنعتي و معدني بر حفظ محیطزیست در
کشور و منطقه مورد مطالعه
استفاده از منابع خارج از دشت برای تأمین آب و امکان عدم تأمین آب توسط
شهرهای مبدأ
درگیر بودن بخش اعظم کشور با پدیده بیابانزایي و عدم تمرکز دولت به منطقهای
خاص
تغییر تنوع پوشش گیاهي و تنوع زیستي منطقه و ورود گونههایي غیربومي و ناسازگار
با شرایط منطقه با آثار مخرب
تخریب و برهمزدن تعادل محیطزیست ناشي از اجرای نامناسب طرحها و انجام
طرحهای کارشناسي نشده و بدون توجه به شرایط محیطي
عدم اجرای صحیح طرحها با توجه به عدم نظارت کافي و عدم پرداخت به موقع
هزینههای طرحها توسط دولت
استفاده از کارشناسان غیربومي و ناآشنا به منطقه برای تدوین و اجرای طرحها با وجود
نخبگان بومي منطقه و آشنا به شرایط منطقه
جمع

ردیف
Row
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ضریب اهمیت
1
14 0.40
0.30

2
3

امتیاز نهایي
13

0.20
0.10

4

12

0.00
11

5
10

6
9

7
8
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Figure 3- Spider diagram shows the coefficient of importance and final score of external factors affecting
desertification of Yazd-Ardakan plain
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استراتژیهای تدوین شده
تعیین و تدوین راهبردهای کنترل بیابانزایي در دشت
یزد -اردکان ،با توجه به امتیاز نهایي عوامل دروني و
بیروني مؤثر در بیابانزایي در این دشت انجام گرفت .با
توجه به این که جمع عوامل دروني ،قوت و جمع عوامل
بیروني ،تهدید را نشان ميدهد ،راهبردهای برتر برای
مدیریت فرآیند بیابانزایي ،راهبردهای مقابله با
تهدیدات ( )STميباشد؛ بنابراین برای رسیدن به بحث
بیابانزدایي در منطقه بهتر است ابتدا راهبردهای مقابله
با تهدیدات در اولویت قرار گیرد تا از این طریق ،با توجه
به نقاط قوت ،زمینه مقابله با تهدیدات پیشرو را فراهم
نمود .هرچند که در فرآیند مدیریت بیابانزایي ،با توجه
به پیچیدگي این پدیده و چندبعدی بودن عوامل مؤثر
در آن ،توجه به تمامي عوامل مؤثر و راهبردهای کنترل
این عوامل حائز اهمیت است؛ بنابراین تمامي راهبردهای
ممکن و مؤثر در کنترل این پدیده در این تحقیق آورده
شده است؛ که به شرح زیر ميباشد:
نتایج راهبردهای تهاجمی )(SO

 توسعه گردشگری و اکوتوریسم بیابان در سطح ملي وبینالمللي با توجه جاذبههای فراوان گردشگری در دشت
یزد -اردکان.
 همسو کردن زیرساختهای دشت یزد -اردکان درکنار دانش بومي ساکنان و مطالعات مناسب نخبگان به
سمت استفاده از قابلیتهای زیستمحیطي مختلف
منطقه جهت بهتر شدن معیشت ساکنین مانند نصب
پنل خورشیدی در مناطق مختلف ،استفاده از قابلیت
باروری ابرها جهت تأمین بخشي از آب و غیره.
نتایج راهبردهای مقابله با تهدیدات )(ST

 ایجاد تشکلهای مردمنهاد از جوامع محلي و نخبگانمنطقه ( )NGOجهت نظارت بر اجرای طرحهای
بیابانزدایي و همچنین نظارت بر بهرهبرداران منابع
طبیعي و جلوگیری از تخریب سرزمین.
 استفاده از گونههای بومي منطقه جهت احیای پوششگیاهي با توجه به تنوع پوشش گیاهي مطلوب و سازگار
با اقلیم منطقه و حذف گونههای ناسازگار با اقلیم خشک

مناطق بیاباني در اجرای طرحهای بیابانزدایي و
همچنین بخش کشاورزی.
 اجرای دورههای آموزشي و ترویجي برای بهرهبردارانطرحهای منابع طبیعي جهت مدیریت پایدار عرصههای
منابع طبیعي توسط نخبگان آشنا به منطقه با توجه به
تمایل عمومي مناسب بهرهبرداران به حفظ محیطزیست.
 مشارکت جوامع محلي و استفاده از دانش بومي آنهادر برنامهریزی ،اجرا و حفظ طرحهای بیابانزدایي بعد از
اجرا.
نتایج راهبرهای محافظهکارانه )(WO

 کنترل کانونهای بحران فرسایش بادی و تعدیل اثراتاقلیم با استفاده از پساب تصفیهخانه با توجه به انطباق
باالتر پساب با اکوسیستم بیابان نسبت به بخش
کشاورزی.
 ایجاد انطباق بیشتر بین کـاربـریهای مختلف درسـطح منـطقه با اقلـیمهای متعدد منطقه و انتقال
صنایع در حال احداث به مناطق پربارشتر و عدم تمرکز
صنایع در یک مکان جهت کاهش آلودگيهای
زیستمحیطي.
 حمایت از ایجاد فرصتهای شغلي مولد در فعالیتهایغیر کشاورزی (حمایت از ایجاد تعاوني و تشکلهای
تولیدی غیر کشاورزی) و انتقال بخشي از نیروی بخش
کشاورزی به این بخش با توجه به صنعتي بودن این
دشت.
نتایج راهبردهای تدافعی )(WT

 ایجاد ستاد مقابله با پدیده بیابانزایي در سطح منطقهو استفاده از کارشناسان نخبه بومي منطقه آشنا جهت
هماهنگي ارگانهای مختلف درگیر در کنترل بیابانزایي
و جلوگیری از موازیکاری آنها.
 اصالح قوانین بهرهبرداری از منابع طبیعي درکاربریهای مختلف و اعمال و ارجحیت ضوابط و
معیارهای زیستمحیطي و توسعه پایدار در بخش
صنعت و معدن در سطح منطقه.
 تحول در نظام کشاورزی سنتي و کشت محصوالت باارزش اقتصادی باالتر و مصرف کمتر آب و همچنین
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استفاده از فنّاوریهای جدید در بخش کشاورزی جهت
کاهش مصرف آب.

بحث
پدیده بیابانزایي حاصل فرآیندهای پیچیدهای ميباشد
که در اثر برهمکنش متغیرهای مختلف ایجاد ميشود.
این متغیرها ميتواند عوامل بیروني اکوسیستم بیابان
(اکوسیستمهای مجاور) و همچنین عوامل دروني
اکوسیستم باشد که در طي زمان حاصل ميشود؛
بنابراین به نظر ميرسد که جهت ارزیابي پدیده
بیابانزایي و راهکارهایي کاهش اثرات این پدیده ،باید از
دید سیستمي و جامعنگر که بتواند همه عوامل بیروني
و دروني اکوسیستم را بررسي نماید ،استفاده شود .در
این میان استفاده از مدلهای نظاممند ،ازجمله مدلهای
تصمیمگیری چندمعیاره ميتواند راهگشا باشد .مدل
 SWOTدر این تحقیق بدین جهت استفاده گردید و
نتایج استفاده از این مدل در این تحقیق نشان داد که
استفاده از این مدل جهت تعیین معیارها و شاخصهای
بیابانزایي بهخوبي کارایي الزم را داشته است .بدین
صورت که چهار عامل مدل  SWOTاعم از نقاط قوت و
ضعف (عوامل دروني اکوسیستم) بهعنوان معیارهای
بیابانزایي دروني اکوسیستم و فرصتها و تهدیدها
(عوامل بیروني اکوسیستم) بهعنوان معیارهای
بیابانزایي بیروني اکوسیستم و حاصل از اکوسیستمهای
مجاور و همگي این عوامل بهعنوان معیارهای ارزیابي و
شناخت بیابانزایي در منطقه مورد مطالعه در نظر گرفته
شدند؛ بنابراین این روش دیدگاه جامعنگری را به این
تحقیق اعمال نمود .همچنین سعي گردید بسیاری از
مشکالت روشهای گذشته در ارزیابي طرحهای
بیابانزدایي حل شود .این یکي از اهداف و مزایای این
طرح نسبت به سایر تحقیقات مشابه که هدفشان ارزیابي
بیابانزایي بوده ،ميباشد .تحقیق مشابه در زمینه
مطالعات ارزیابي بیابانزایي توسط مدل SWOT
مشاهده نشده ولي در مطالعات دیگر ازجمله
امکانسنجي توسعه کشاورزی توسط  Saraieو
 ،)2412( Pirastehfarارزیابي توان توسعه گردشگری

بیابان  Ghadiri Masoomو همکاران ( ،)2410مدیریت
یکپارچه مناطق ساحلي توسط  Heratiو همکاران
( )2414و سایر تحقیقات ازجمله گردشگری
( Ahmadi ،)Esmailzadeh & Esmaeizadeh, 2015و
 )2412( Ansariو  Rabieeو  )2412( Firooziبهخوبي
کارایي خود را نشان داده است.
در مورد نقاط قوت و ضعف دشت یزد -اردکان در
ارتباط با کنترل پدیده بیابانزایي ميتوان گفت که
برتری نسبي به نفع نقاط قوت وجود دارد که جمع
عوامل دروني ( )2/22گواه این موضوع ميباشد .هرچند
که این برتری نسبي وجود دارد ولي این برتری در حد
زیادی نبوده و ضعفهای منطقه نیز امتیاز باالیي را
گرفته و نشان از اهمیت باالی آنها در کنار نقاط قوت
ميباشد .اقلیم خشک منطقه و خشکساليهای
پيدرپیپي در پي و همچنین کانونهای فرسایش بادی
در سطح منطقه (عامل طبیعي بیابانزایي) در کنار
کشاورزی سنتي با مصرف باالی آب و کارایي کم آن و
همچنین تمرکز صنایع آلودهکننده محیطزیست و عدم
نظارت کافي بر آنها (عوامل انساني بیابانزایي) شرایط
احیا بیابان را با وجود نقاط قوت مناسب منطقه سخت
نموده است؛ بنابراین جهت تعیین راهبردهای کنترل
بیابانزایي توجه کافي به نقاط ضعف در کنار نقاط قوت
بسیار حائز اهمیت ميباشد .امتیازدهي نزدیک به هم
اکثر عوامل دروني منطقه در ارتباط با پدیده بیابانزایي
(نقاط قوت و ضعف) این موضوع را بهخوبي بیان
مينماید .در مورد نقاط قوت نیز نکته حائز اهمیت،
امتیاز باالتر مسائل اجتماعي و اقتصادی (تمایل عمومي
جهت حفظ محیطزیست ،دانش بومي ساکنان در مورد
سازگاری و بهرهبرداری از منابع طبیعي در مناطق
بیاباني) نسبت به مسائل فني و مهندسي (وجود
مطالعات و پیشینه تحقیق ،وجود کارشناسان نخبه ،تنوع
ریستي مناسب و زیرساختهای مناسب جهت کنترل
بیابان) جهت کنترل و مدیریت بیابانزایي ميباشد که
این نشان از اهمیت بسیار باالی مسائل اجتماعي و
اقتصادی در پروژههای بیابانزدایي و توجه به این مسائل
ميباشد .موضوعي که در بسیاری از طرحهای منابع
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طبیعي توجه کمي به آن شده و علت شکست بسیاری
از این طرحها نیز همین موضوع است؛ بنابراین در تعیین
راهبردهای کنترل بیابانزایي در دشت یزد -اردکان و
همچنین سطح کشور ،مسائل اجتماعي و اقتصادی
بهصورت ویژه باید گنجانده شود.

نتیجهگیری کلی
با توجه به اینکه روشهای مختلفي برای بررسي
مدیریت اراضي و جلوگیری از بیابانزدایي وجود دارد و
هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند ،در این
مطالعه از روش  SWOTبرای دستیابي به حداکثر نقاط
قوت و فرصتها و حداقل نقاط ضعف و تهدیدات در
منطقه مطالعاتي استفاده شد .در مورد فرصتها و
تهدیدها در دشت یزد -اردکان در ارتباط با کنترل پدیده
بیابانزایي همانند عوامل دروني ميتوان گفت که
امتیازات همه عوامل نیز نزدیک هم بوده و نشان از
اهمیت باالی تمامي عوامل دارد .تفاوت عوامل بیروني با
دروني در دشت یزد -اردکان در ارتباط با پدیده
بیابانزایي ،برتری نسبي نکات منفي منطقه (تهدیدها)
در مقابل نکات مثبت (فرصتها) در مقابله با بیابانزایي
است که مجموع امتیاز عوامل بیروني ( )1/22گواه این
موضوع ميباشد .در مورد عوامل بیروني نیز همانند
عوامل دروني مسائل اجتماعي و اقتصادی نیز اهمیت
باالیي را نشان دادهاند بهگونهایکه وجود تفکر ارجحیت
کامل فعالیتهای صنعتي و معدني بر حفظ محیطزیست
و همچنین امکان انتقال نیروی کار از بخش کشاورزی
)Persian
- Bahreini,
F.,
Pahlavanravi,
A.,
Moghaddamnia, A. & Rahi, G. (2012).
Spatial prioritization of land degradation
using IMDPA model with emphasis on wind
erosion and climate (Case study: Bordekhun
Region of Boushehr). Journal of Water and
)Soil, 26(4), 897-907. (In Persian
- Diez, E. & McIntosh, B. S. (2011).
Organisational drivers for, constraints on and
impacts of decision and information support
tool use in desertification policy and
& management. Environmental Modelling
Software,
26(3),
317-327.
Doi:

به بخش صنعت و معدن با توجه به صنعتي بودن
باالترین امتیاز را کسب نمودهاند؛ بنابراین راهبردهایي
که بتواند این مسائل را حل نماید ،ميتواند بهعنوان
کلیدیترین راهبردها در نظر گرفته شوند .همچنین
استفاده از پساب منطقه در بخش کشاورزی و
بیابانزدایي با رعایت مسائل بهداشتي پساب ،توجه به
کشت گلخانه در سطح منطقه مورد مطالعه ،امکان
توسعه اکوتوریسم بیابان و سایر قابلیتهای منطقه
ازجمله انرژی خورشیدی و غیره بهعنوان فرصتهایي که
معیشت ساکنان (مسائل اقتصادی مقابله با بیابانزایي)
را تأمین مينماید ،ميتواند نکات کلیدی در جهت حل
مسائل اجتماعي و اقتصادی و کاهش تهدیدهای دشت
یزد -اردکان باشد که در تعیین راهبردها لحاظ شدهاند.
درنهایت ميتوان گفت در انتخاب راهکار جهت کنترل و
مـدیریت بیـابانزایي در سـطح دشـت یزد -اردکـان با
توجه به اهمیت باالی تمامي عوامل دروني و بیروني
دشت یزد -اردکان ،توجه به تمامي راهکارها حائز
اهمیت بوده و مجموعهای از تمامي راهکارها ،ميتواند
ضامن کنترل بیابانزایي در این منطقه باشد.

سپاسگزاری
در انتها از حمایتهای اعضای گروه احیاء مناطق خشک
کوهستاني دانشکده منابع طبیعي دانشگاه تهران که در
انجام این تحقیق نویسندگان را یاری فرمودند ،کمال
تشکر و قدرداني را داریم.
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Extended Abstract
Introduction: Wind erosion causes land degradation in arid and semiarid regions and is a serious challenge for sustainable
production and farmland management. Therefore, it is necessary to identify the factors affecting wind erosion and wind erosion
potential in each area and use them in planning. Wind erosion conditions exist mainly in arid and semi-arid climates of Iran
(large parts of the central and eastern regions) at the same time and in today's situation, it has intensified due to improper
management.
Materials and Methods: In this research, in order to determine and estimate the wind erosion potential of Chahdashi region
of Nehbandan city of South Khorasan province, IRIFR.2 model and capabilities and facilities of ArcGIS10.3 software have
been used. Given that the IRIFR model calculates wind erosion potential in geomorphological facies, in this research,
geomorphological facies of the region were identified using basic maps including topography, DEM, geology, vegetation, land
use and field visits,. IRIFR.2 model is introduced to estimate erosion of arable lands. This model enables the user to estimate
the wind erosion potential of the field according to the questionnaire, seeing the effects and signs on the soil and field surface.
To determine the amount of wind erosion of agricultural lands In IRIFR. 2 model, 9 factors including sedimentology of soil
texture or land sediment, topography and location of the studied lands, wind speed and continuity of strong or erosive winds,
roughness or the degree of unevenness of soil surface, impact soil compressive strength and turbulence, soil moisture and
irrigation conditions, salt content and type of salts in soil and irrigation water, density of vegetation and straw remaining over
the ground surface, and farm management (planting patterns, presence of windbreaks around the field, crop rotation) were
examined. The score of each factor was determined and the score of these factors was added together.The deposition potential
was then determined. After calculating the amount of erosion, the classification of erosion intensity was determined and finally
the sediment potential and erosion intensity were mapped in each facie.
Results and Discussion: In the study area, 22 facies were identified and the facies of Rig-e-Danehriz plain, with the code
3-3-2 and with 29.5%, have the highest percentage of area and the area of agricultural lands, rangelands and uncovered lands
were respectively 0.33, 99.03 and 0.64% of the available rangeland plants of 13 plant types. Erosion intensity class in different
facies varies from very high to very low. Field visiting showed that areas with very low erosion have high rock cover. In fact,
there is no soil for erosion in these areas. Accordingly, Arable lands have less potential for erosion than other work units. The
results of the quality status map of the wind erosion intensity of this model showed 5 classes, of which 8.3% of the area is in
the very low class, 28.6% in the low class, and 57.5% in the middle class. Vegetation, surface gravel and hardened clay surface
prevent wind erosion in these areas, 1.8% in high class and 3.8% in very high class, which mostly includes active sand dunes.
The highest erosion intensity score is related to the landuse of ripple and silk hills with facies code 1-3-3 and with a total score
of 9 factors equal to 107, Qualitatively, it is related to the severity of erosion and covers 3.8% of the area. Also, the lowest
score of wind erosion intensity belongs to stone outcrop unit with 1-1-1 facies code and total score of 3.8, which is qualitatively
characterized by very low erosion intensity and the area of this unit covers 1.5% of the area. Agricultural lands are in the low
erosion intensity class in terms of erosion potential with 3.2 tons per hectare per year.
Conclusion: According to IRIFR.2 model, the main factors contributing to wind erosion in Chahdashi area are environmental
factors because environmental factors (wind condition and vegetation) with the highest scores were identified as the main factor
in most work units. The wind erosion potential of the studied area in all facies is more than the soil potential of the region (due
to climatic and edaphic soil conditions), wind speeds more than 4 m/s and also the lack of vegetation and in some facies the
presence of soil particles sensitive to erosion, are the most important reasons for wind erosion in the region. The rate of erosion
in the hill facies is 86.3 tons per hectare, which is the highest among the geomorphological facies of the region. Due to the
favorable conditions for wind erosion, especially the lack of adhesion between soil particles, this facies has a deposition rate
of more than 6000 tons per square kilometer per year.
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چکیده
فرسایش بادی باعث تخریب اراضی در مناطق خشک و نیمه خشک شده و چالشی جدی در برابر تولید پایدار و مدیریت اراضی کشاورزی
محسوب میشود؛ بنابراین الزم است عوامل مؤثر بر فرسایش بادی و پتانسیل آن در هر منطقه شناسایی و در برنامهریزی مورد استفاده
قرار گیرد .در این پژوهش به منظور تعیین و برآورد پتانسیل فرسایش بادی منطقه چاهداشی شهرستان نهبندان استان خراسانجنوبی در
سال  1111از مدل  IRIFR.2و قابلیتها و امکانات نرمافزار  ArcGIS10.3استفاده شده است .با توجه به اینکه مدل  IRIFRپتانسیل
فرسایش بادی را در رخسارههای ژئومورفولوژیکی محاسبه میکند در این پژوهش ،با استفاده از نقشههای پایه (توپوگرافی ،مدل رقومی
ارتفاع ،زمینشناسی و کاربری اراضی) و بازمشاهدههای میدانی ،رخسارههای ژئومورفولوژیکی مختلف منطقه شناسایی و رقومی گردید و
امتیاز عوامل نُهگانه مدل بر اساس مبانی هر عامل و واقعیتهای میدانی نمرهدهی و درنهایت نقشههای پتانسیل فرسایش بادی و شدت آن
تعیین گردید .بر این اساس شدت فرسایش از خیلی کم تا خیلی زیاد در واحدهای مختلف متفاوت است .بیشترین فرسایش بادی منطقه،
مربوط به رخساره ( 1-1-1ریپلمارک و سیلک) با  5311تن در کیلومترمربع در سال است .اراضی کشاورزی با پتانسیل فرسایش  111تن
در کیلومترمربع در سال در کالس فرسایش کم قرار میگیرد .بر اساس این مدل ،عامل اصلی فرسایش بادی در این منطقه ،عوامل محیطی
می باشد زیرا در اغلب واحدهای کاری ،عامل محیطی وضعیت باد با  310/3امتیاز ،بیشترین امتیاز را دارا بوده و بهعنوان عامل اصلی
تشخیص داده شد .پتانسیل فرسایش بادی محدوده مورد مطالعه در تمام رخسارهها بیش از توان خاکزایی منطقه (با توجه به شرایط
اقلیمی و ادافیکی خاک) است و وجود بادهای با سرعت بیش از  0/1متر بر ثانیه و همچنین فقدان پوشش گیاهی و در بعضی رخسارهها
وجود ذرات خاک حساس به فرسایش ،از مهمترین دالیل فرسایش بادی در منطقه است.
واژههای کلیدی :بیابانزدایی ،چاهداشی ،رخساره ،رسوب ،فرسایش بادی.

استناد :زارعزاده ،ع ،.پهلوانروی ،ا ،.دهقانی ،م؛ و خاکسفیدی ،ع .)1041( .بررسی پتانسیل فرسایش بادی منطقه چاهداشی
شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی با استفاده از مدل  .IRIFR.2مدیریت جامع حوزههای آبخیز.11-11 ،)1(2 ،
حق چاپ:
حق چاپ برای نویسنده (گان) این مقاله محفوظ است .بر اساس قوانین انتشارات با دسترسی
آزاد ،تمام مطالعات چاپ شده در این مجله بهصورت آزاد در وبسایت مجله برای عموم بدون
پرداخت هزینه قابلدسترس است.
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مقدمه
محدود بودن منابع به همراه رشد فزاینده جمعیت و
بهرهبرداری بیرویه انسان باعث شده تعادل اکولوژیک
حاکم بر محیطزیست بهخصوص از شروع انقالب صنعتی
از بین برود این موضوع باعث تخریب جنگلها ،افزایش
بیابانزایی ،افزایش ریزگردها ،افزایش گازهای گلخانهای
و تغییرات اقلیمی شده است .تخریب پوشش گیاهی
مراتع و جنگلها ،تغییر کاربری اراضی ،بروز سیالبهای
مخرب و ویرانگر علیالخصوص در اراضی شیبدار و وقوع
طوفانهای گردوغبار و بروز پدیده فرسایش بادی از
تبعات عدم تعادل اکولوژیکی است ( )IPCC, 2013و در
کنار نوسانات شدید اقلیمی ناشی از تغییر اقلیم ،چرای
مفرط و زودهنگام دام و تغییر غیراصولی کاربری اراضی
باعث شده که منابع آب و خاک تحت فشار مضاعفی قرار
بگیرد و روند فرسایش آبی و بادی رو به افزایش بوده و
این موضوع با توجه به وابستگی شدید دامداران و
کشاورزان به منابع آب و خاک بهعنوان تولیدکننده
علوفه دام و غذای انسان ،تأثیرات شدیدی بر جوامع
انسانی داشته و در آینده نیز خواهد داشت بهطوریکه
فرسایش خاک بهصورت آرام و تدریجی با کاهش مواد
آلی خاک ،افزایش ریزگردها و آلودگیهای خاک بهشدت
جوامع انسانی و حتی اکوسیستمهای گیاهی و جانوری
را تحت تأثیر قرار میدهد ( ;Dehghani et al., 2003
 .)Gholami, 2004شرایط فرسایش بادی عمدتاً در
اقلیمهای خشک و نیمهخشک ایران (بخشهای وسیعی
از مناطق مرکزی و شرقی) بهصورت همزمان وجود
داشته و در شرایط امروزی به دلیل مدیریت نامناسب
بسیار تشدید شده است ( Bahreini & Pahlavanravi,
 .)2002کمی کردن فرسایش بادی به دلیل دخالت
عوامل متعدد و پیچیده بسیار مشکل است اما در
سالهای اخیر پژوهشگران توانستهاند با تکنیکهای
مختلف آزمایشگاهی و صحرایی ابعاد مختلف فرسایش
بادی را در مناطق مختلف ارزیابی کنند ازجمله
تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است میتوان
به موارد زیر اشاره نمود Akhzari .و همکاران ()2442

نقشه پهنهبندی شدت فرسایش بادی دشت شهریار را با
مدل  IRIFRتهیه و نشان دادند که شدت فرسایش
منطقه ،در کالس متوسط تا شدید قرار داردSadoddin .
و همکاران ( )2414اثرات سناریوهای مدیریت پوشش
گیاهی دشت ورامین را بر فرسایش بادی با استفاده از
مدل  IRIFRو قابلیتهای  GISبررسی و نتیجه گرفتند
که استفاده توأم از بذرپاشی با گونههای مقاوم به شوری
و قرق چندساله بهترین راهکار برای کنترل فرسایش
بادی میباشد Bahreini .و )2442( Pahlavanravi
پتانسیل فرسایش آبی و بادی حوزه آبخیز بردخون را با
استفاده از مدلهای  MPSIACو  IRIFR.E.Aبررسی و
نتیجه گرفتند که سهم فرسایش آبی منطقه بهمراتب از
فرسایش بادی کمتر است Saeidi .و Salehpoor
( )2440فرسایش بادی دشت آران و بیدگل را با استفاده
از مدل  IRIFRبررسی و نتیجه گرفتند که سرعت باد و
شکل (اراضی و پستی و بلندی) مهمترین عامل فرسایش
بادی منطقه است Haddad Nourzadeh .و Bahrami
( )2412جهت برآورد پتانسیل تولید رسوب ناشی از
فرسایش بادی در اراضی منطقه عبدالخان (شوش) با
استفاده از مدل  IRIFRنتیجه گرفتند که در بین عوامل
مؤثر در فرسایش بادی ،عامل سرعت و وضعیت باد با
امتیاز  24و همچنین بافت خاک و پوشش سطح آن با
امتیاز  24مهمترین عوامل مؤثر در فرسایش بادی و
پتانسیل تولید رسوب در منطقه مورد مطالعه میباشند.
 Ildormiو  )2410( Moradiدر پژوهشی تحت عنوان
ارزیابی شدت فرسایش بادی با بهرهگیری از مدل
 IRIFR.E.Aدر دشت قهاوند همدان به این نتیجه
رسیدند که بیشترین امتیاز مربوط به تغییر کاربری
اراضی و پهنههای نمکی دانهریز یا پفکرده است و
کمترین امتیاز مربوط به اراضی روستا میباشد و
همچنین  0/40درصد از منطقه در کالس فرسایش کم
و  21/12درصد در کالس فرسایش متوسط و 22/11
درصد در کالس فرسایشی شدید و خیلی شدید قرار
دارد Boali .و )2424( Mohammadian Behbahani
در پژوهشی تحت عنوان ارزیابی مقایسهای مدلسازی
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شدت فرسایش بادی با استفاده از دو مدل  WEHIو
 IRIFRبهمنظور ارائه برنامه مدیریت دشت سگزی
اصفهان ،نتیجه گرفتند که در مدل  ،IRIFRعامل
سرعت و وضعیت باد با امتیاز  202و همچنین عامل
خاک و پوشش سطح آن با امتیاز  212مهمترین عوامل
مؤثر در فرسایش بادی و پتانسیل تولید رسوب در منطقه
میباشد و مدل  IRIFRبرای شرایط اقلیمی خشک در
ایران مناسب است و از کارایی خوبی نیز برخوردار بوده،
اما باید مورد اصالح بیشتر قرار بگیرد Masoudi .و
همکاران ( )2414پتانسیل فرسایش بادی منطقه
نیشابور را به روش تجربی  IRIFRبررسی و نتیجه
گرفتند که شدت فرسایش بادی منطقه در کالس
متوسط ( 21درصد) و زیاد ( 11درصد) قرار دارد.
 Farahiو همکاران ( )2411میزان فرسایش بادی منطقه
تاسوکی را با استفاده از مدل  IRIFRبررسی و نتیجه
گرفتند که از کل مساحت منطقه 2/22 ،درصد در کالس
فرسایش کم 10/00 ،درصد در کالس فرسایش متوسط،
 02/00درصد در کالس فرسایشی زیاد و  14/12درصد
در کالس فرسایشی خیلی زیاد قرار دارد Houyou .و
همکاران ( )2410اعالم کردند که چرای بیشازحد
مراتع و تبدیل مراتع به اراضی کشاورزی الجزایر باعث
ناپایداری حدود  24میلیون هکتار از اراضی استپی این
کشور شده که با توجه به شرایط اقلیمی و باد این کشور،
این موضوع زمینهساز فرسایش بادی باال در این مناطق
شده است .در بررسی کلی پژوهشهای انجام شده در
داخل و خارج کشور میتوان دریافت که مدل IRIFR
در حوزههای مختلفی از کشور مورد استفاده قرار گرفته
و مشخص گردید که دقت الزم برای برآورد فرسایش
بادی بخش وسیعی از مناطق خشک و نیمهخشک ایران
که تحت فرسایش بادی میباشد را دارد و نیز به کمک
آن میتوان میزان رسوبدهی مناطق را مورد ارزیابی و
امتیازدهی قرار داد؛ اما نتایج مطالعات در مناطق مسطح،
دشتها و مجاور روستاها نشان داده که حداکثر
فرسایش بادی در تپههای شنی و اراضی تغییر کاربری
شده و حداقل آن در اراضی کشاورزی مجاور روستا بوده

و همچنین کالس فرسایش بادی این مناطق از حد
خیلی کم تا خیلی زیاد میباشد.
با توجه به ابعاد پنهان و آشکار فرسایش بادی بر
زیستبومها و همچنین مساحت باالی مستعد فرسایش
بادی استان خراسانجنوبی ازجمله منطقه چاهداشی
الزم است پتانسیل فرسایش بادی این منطقه بررسی و
در برنامهریزیهای مختلف استانی و ملی مورد استفاده
قرار گیرد .خشکسالیهای شدید و متوالی اخیر در کنار
مدیریت نامناسب مراتع (بوتهکنی و چرای بیرویه دام)
شرایط فرسایش بادی این محدوده را نسبت به گذشته
بسیار شدیدتر کرده است؛ بنابراین با توجه به اهمیت
ویژه آب و شرایط بارندگی ،دما ،باد و خشکی که منطقه
را مستعد فرسایش بادی نموده ،این پژوهش با هدف
تعیین شدت فرسایش بادی ،تعیین رخسارههای با
بیشترین حساسیت به فرسایش بادی و تعیین میزان
فرسایش بادی اراضی زراعی و غیرزراعی با استفاده از
مدل  IRIFR.2در منطقه چاهداشی شهرستان نهبندان
استان خراسانجنوبی انجام شد و نقشههای شدت خطر
فرسایش بادی به دست آمده در این پژوهش میتواند
ابزاری کارآمد و مناسب در مدیریت و کاهش اثرات
فرسایش بادی و تخریب سرزمین باشد.

مواد و روشها
منطقۀ مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه در فاصله  11کیلومتری غرب
نهبندان و در منطقه چاهداشی قرار دارد .محدوده مورد
بررسی از شمال به میغان و دهنو ،از شرق به نهبندان،
از غرب به دهسلم و از جنوب به کویر لوت محدود
میشود .مساحت منطقه حدود  111204هکتار بوده و
از نظر موقعیت جغرافیایی در محدوده  12درجه و 11
دقیقه تا  24درجه و  12دقیقه طول شرقی و  11درجه
و  40دقیقه تا  11درجه و  02دقیقه عرض شمالی واقع
شده است (شکل  .)1متوسط بارندگی ساالنه 120/1
میلیمتر ،دمای متوسط ساالنه  12/2درجه سانتیگراد،
جـهت باد غالـب شمالی و شمالشرقی ،راههای ارتباطی
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اصلی منطقه ،راه آسفالته نهبندان به چاهداشی میباشد.
منطق ه مورد مطالعه بخشی از بلوک لوت و کمربند
کوهزائی غرب ایران محسوب میگردد که از شرق به
گسل نهبندان و از غرب به گسل نایبند و از جنوب نیز

با زون مکران در تماس است و با گسل بشاگرد از
همدیگر جدا میگردد .جمعیت منطقه  1244نفر و شغل
اصلی مردم دامپروری و در کنار آن کشاورزی است
(.)Statistical Center of Iran, 2006

شکل  -1موقعیت جغرافیایی منطقه چاهداشی شهرستان نهبندان
Figure 1- Geographical location of Chahdashi area of Nehbandan city

روش تحقیق
در این پژوهش با استفاده از آمار و اطالعات موجود،
نقشه توپوگرافی  ،1021444نقشه طبقات ارتفاعی (شکل
 ،)2طبقات شیب ،جهت شیب ،تیپ پوشش گیاهی
مرتع ،کاربری اراضی (شکل  )1و رخسارههای
ژئومورفولوژی (شکل  )0تهیه و از مدل  IRIFR.2و
نرمافزار  ArcGIS10.3برای تعیین پتانسیل فرسایش
بادی منطقه چاهداشی استفاده شده است.
مدل  IRIFR.2برای برآورد فرسایش اراضی زراعی و
باغی معرفی شده ،این مدل ،کاربر را قادر میسازد تا با

توجه به پرسشنامه ،مشاهده آثار و عالئم موجود در
سطح خاک و مزرعه پتانسیل فرسایشپذیری بادی
مزرعه را برآورد نماید .در مدل  IRIFR.2بر اساس نظر
کارشناسی و بهصورت چشمی پارامترهای تأثیرگذار در
فرسایش بادی امتیازدهی میشود.
در مـدل  IRIFR.2برای تعـیـین میـزان فرسـایش
بادی اراضی زراعی تعداد نُه عامل شامل رسوبشناسی
بافت خاک یا رسوب اراضی ،توپوگرافی و موقعیت اراضی
مورد بررسی ،سرعت و تداوم بادهای شدید یا فرساینده،
زبری و یا میزان ناهمواری سطح خاک ،تأثیر سله و
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مقاومت فشاری و آشفتگی خاک ،رطوبت خاک و شرایط
آبیاری ،میزان امالح و نوع نمکهای موجود در خاک و
آب آبیاری ،تراکم پوشش گیاهی و کاه و کلش باقیمانده
در سطح مزرعه ،مدیریت مزرعه (الگوهای کاشت ،وجود
بادشکن در اطراف مزرعه ،تناوب زراعی) مورد بررسی
قرار گرفت .معیارها و شاخصهای مؤثر در فرسایش
بادی و دامنه امتیاز آنها در مدل  IRIFR.2در جدول
 1بیان شده است .بسته به شدت و ضعف هر عامل و
تأثیر آن در رسوبزایی ،امتیازی به آن داده میشود .هر
چه امتیازات داده شده به یک عامل بیشتر باشد،
نشاندهنده نقش بیشتر آن در ایجاد فرسایش بادی
است .امتیاز عامل بافت خاک و رسوب اراضی زراعی
( )X1بر اساس نتایج آزمایشگاه خاک نمونههای برداشت
شده از محدوده اراضی کشاورزی مشخص گردید و امتیاز
پستی و بلندی اراضی غیرزراعی ( )X2بر اساس نقشه
شیب برای تیپهای فرسایشی و رخسارههای
ژئومورفولوژی و توپوگرافی و موقعیت اراضی زراعی به
دست آمد .امتیاز عامل سرعت و تداوم باد برای اراضی
زراعی و غیرزراعی ( )X3بر اساس اطالعات موجود در
ایستگاه سینوپتیک نهبندان و همچنین تلفیق این آمار
با اطالعات محلی اخذ شده از طریق پرسشنامه محاسبه
گردید و امتیاز خاک و پوشش سطح اراضی غیرزراعی و
زبری و یا میزان ناهمواری سطح خاک اراضی زارعی
( )X4بر اساس مشاهدات میدانی ،نتایج آزمایشگاهی و
جدول مرتبط با امتیاز این عامل برای رخسارههای
ژئومورفولوژی تعیین و امتیاز انبوهی پوشش گیاهی
اراضی غیرزراعی و تأثیر سله ،مقاومت فشاری و آشفتگی
خاک اراضی زراعی ( )X5بر اساس مشاهدات میدانی و
اندازهگیریهای انجام شده برای پوشش گیـاهی در هـر
تیـپ گیـاهی و همچنین اراضی زراعی
محاسبه و امتیاز آثار فرسایشی سطح خاک اراضی
غیرزراعی و رطوبت خاک و شرایط آبیاری اراضی زراعی
( )X6بر اساس مشاهدات میدانی برای رخسارههای

1. Google Earth

ژئومورفولوژی و اراضی زراعی مشخص گردید و امتیاز
رطوبت خاک اراضی غیرزراعی و میزان امالح و نوع
نمکهای موجود در خاک و آب آبیاری اراضی زراعی
( )X7بر اساس مشاهدات و تصاویر ماهوارهای و نرمافزار
گوگل ارث 1در رخسارههای ژئومورفولوژی و اراضی
زراعی به دست آمد و امتیاز نوع و پراکنش نهشتههای
بادی اراضی غیرزراعی و تراکم پوشش گیاهی و کاه و
کلش باقیمانده در سطح مزرعه اراضی زراعی ( )X8بر
اساس مشاهدات و تصاویر ماهوارهای و نرمافزار
گوگلارث در رخسارههای ژئومورفولوژی و اراضی زراعی
مشخص که با توجه به اینکه اراضی زراعی در فصول
مختلف پوشش گیاهی متفاوتی دارد برای تعیین امتیاز
انبوهی پوشش گیاهی ارضی زراعی شرایط متوسط
ساالنه مدنظر قرار گرفت و امتیاز مدیریت و استفاده از
زمین اراضی غیرزراعی و مدیریت مزرعه اراضی زراعی
( )X9بر اساس مشاهدات و تصاویر ماهوارهای و نرمافزار
گوگلارث در رخسارههای ژئومورفولوژی و اراضی زراعی
مشخص و نقشههای امتیاز هر کدام از این عوامل تهیه
گردید .برای تعیین شدت فرسایش بادی ،کالس
فرسایش و پتانسیل رسوبدهی ناشی از آن در هر یک
از واحدهای کاری و کل منطقه مورد مطالعه ،بعد از
برآورد و محاسبه امتیاز هریک از نُه عامل مدل IRIFR.2
در رخسارههای ژئومورفولوژیکی (جدول  )1و اراضی
زراعی برای تعیین درجه شدت فرسایش ،امتیاز این
عوامل با هم جمع و بهمنظور تعیین پتانسیل رسوبدهی
در هر یک از رخسارههای ژئومورفولوژیکی در روش
 IRIFR.2از رابطه  1استفاده شد ( & Ekhtesasi
.)Ahmadi, 1996
])QS : 41×[EXP(0.05R
رابطه ()1
 0Qsمیزان رسوبدهی ساالنه بر حسب تن در
کیلومترمربع در سال 0R ،درجه رسوبدهی (مجموع
امتیازات نُه عامل مؤثر در فرسایش خاک به روش
.)IRIFR.2
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جدول  -1امتیازات مربوطه به عوامل مؤثر در فرسایش بادی اراضی زراعی در مدل Ekhtesasi & Ahmadi, ( IRIFR.2

)1996
Table 1- Scores related to the effective factors in wind erosion of arable lands in IRIFR.2 model
)(Ekhtesasi & Ahmadi, 1996
عامل مؤثر در فرسایش
دامنه
خاک و تولید رسوب و ردیف
چگونگی امتیازدهی شاخصها
امتیاز
دامنه امتیاز
0-2

رسوبات آبرفتی و کوهرفتی درشت دانه ،جورشدگی ضعیف ،ذرات و یا کلوخههای بزرگتر از 4/00
میلیمتر بیش از  04درصد ،دشتسر لخت ،مخروطافکنههای کوچک ،اراضی پایکوهی بافت
خاک شنی

2-5

رسوبات آبرفتی متوسطدانه ،جورشدگی ضعیف ،فراوانی ذرات بزرگتر از  4/00میلیمتر ،خاک
سطحی بین  04-04درصد ،دشتسر آپانداژ ،دشت دامنهای ،بافت خاک شنی -لومی و شنی-
رسی

5-7

رسوبات آبرفتی ریزدانه ،جورشدگی متوسط ،دشت سیالبی ،با منشأ رسی و مارنی ریزدانه ذرات
بزرگتر از  4/00میلیمتر کمتر از 24درصد ،بافت خاک رسی ،رسیلومی

7-10

رسوبات آبرفتی دانه متوسط ،جورشدگی خوب ،ذرات بزرگتر از  4/00میلیمتر بین 24-04
درصد ،رسوبات با منشأ مارنی ،لس ،رسوبات ساحلی و یا ماسهای

0-2

اراضی تحت امر کشاورزی واقع در مناطق ناهموار کوهستانی ،تپهماهوری ،خاصه بر در پناه
دامنههای پشت به باد ،اراضی در مسیر کانال باد نمیباشند ،شیب عمومی اراضی خالف جهت
باد میباشد.

2-5

منطقه تپه ماهوری کم ارتفاع ،اراضی زراعی در روی بلندیها (در معرض تشدید سرعت باد) و یا
دامنههای پشت به باد و یا در امتداد کانال باد

5-7

دشتهای پایکوهی ،دامنهای و یا تراس های آبرفتی با پستی و بلندی بیش از دو متر ،شیب
عمومی اراضی منطبق تا خالف جهت بادهای اصلی

7-10

دشتهای نسبتاً وسیع و هموار با پستی و بلندی کمتر از ،شیب عمومی زمین منطبق با جهت
بادهای اصلی ،اراضی زراعی در کریدورهای یک متر اصلی باد واقع میباشند

0-5

سرعت متوسط باد همه ماههای سال کمتر از  0/1متر بر ثانیه در ارتفاع  14متری ،بادهای شدید
فاقد گردوغبار محلی ،تعداد روزهای باد با سرعت بیش از هشت متر بر ثانیه کمتر از پنج روز در
سال ،آثار خمیدگی تنه درختان مشاهده نمیشود.

5-10

سرعت متوسط باد در بیش از شش ماه از سال بین  0/1-1متر بر ثانیه در ارتفاع  14متری،
تعداد روزهای شن باد و با سرعت بیش از هشت متر بر ثانیه در ارتفاع  14متر 14-14 ،روز در
سال ،آثار خمیدگی تنه نهالها و درختان تا حدی قابل تشخیص است.

10-15

سرعت متوسط باد حداقل در یک ماه از سال بیش از پنج متر بر ثانیه در ارتفاع  14متری،
روزهای شن باد یا روزهای باد با سرعت بیش از هشت متر بر ثانیه  14-24روز در سال ،آثار
خمیدگی بوتهها ،نهالها و درختان در مزرعه مشهود است.

15-20

سرعت متوسط باد حداقل در یک ماه از سال بیش از  1/1متر بر ثانیه ،تعداد روزهای شن باد
بیش از  24روز در سال ،بادهای تند همواره بهصورت طوفان و گردوغبار است ،آثار خمیدگی
ال مشخص است.
بوتهها و حتی گراسها و نهالهای جوان در سطح مزرعه کام ً

-5-0

ناهمواری سطح خاک زیاد ،کلوخههای موجود در سطح خاک درشت و میزان ناهمواری بیش از
 14سانتیمتر ،نوع کاشت جوی و پشته و عمود بر جهت باد ،زبری دینامیکی بزرگتر از پنج
سانتیمتر

0-5

ناهمواری سطح خاک متوسط ،کلوخههای موجود در سطح خاک متوسط و میزان ناهمواری -14
 1سانتیمتر ،نوع کاشت فارو و ردیفی و ارتفاع پشتهها حدود  1 -14سانتیمتر ،زبری دینامیکی
 2-1سانتیمتر

 0X1رسوبشناسی بافت
خاک یا رسوب اراضی
( 4تا  14امتیاز)

 0X2توپوگرافی و موقعیت
اراضی مورد بررسی
( 4تا  14امتیاز)

 0X3سرعت و تداوم
بادهای شدید یا فرساینده
( 4تا  24امتیاز)

 0X4زبری و یا میزان
ناهمواری سطح خاک
( -1تا  11امتیاز)

1

2

3

4
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Table 1- Continued
ناهمواری سطح خاک کم ،کلوخههای سطح خاک کوچک یا دیسک خورده  2-1سانتیمتر ،نوع
کاشت کرتی ،زبری دینامیکی  4/2-2سانتیمتر
ناهمواری سطح خاک بسیار کم ،اراضی آبیاری شده و فاقد کلوخه یا ماله کشیده شده ،کلوخهها
کوچکتر از دو سانتیمتر ،زبری دینامیکی کمتر از  4/2سانتیمتر

-5-0

سله رسی یا نمکی کامالً سخت در سطح خاک وجود دارد ،رد پا و یا اثر فشار انگشت در سطح
خاک باقی نمیماند ،امکان برداشت مشتی از خاک با دست غیرممکن میباشد ،خاک در تمام
طول سال از مقاومت فشاری باال (بیش از دو کیلوگرم بر سانتیمتر مربع) برخوردار است .آثار
آشفتگی در سطح خاک مشاهده نمیشود

0-5

سله رسی یا نمکی نسبت ًا سخت در سطح خاک وجود دارد ،رد پا و یا اثر فشار انگشت در سطح
خاک تا حدی محسوس است ،امکان برداشت خاک با دست بهسختی امکانپذیر است ،مقاومت
فشاری خاک در تمام طول سال  1-2کیلوگرم بر سانتیمتر مربع ،آثار آشفتگی موضعی ناشی از
حرکت دام و غیره در سطح خاک مشاهده میشود.

5-10

سله رسی یا نمکی ضعیف و پراکنده در سطح خاک یا مزرعه دیده میشود ،رد پا و اثر فشار
انگشت در سطح خاک قابل مشاهده است ،امکان برداشت خاک با دست وجود دارد ،مقاومت
فشاری خاک در تمام طول سال  4/1 -1کیلوگرم بر سانتیمتر مربع ،آثار آشفتگی و بادکندگی
سطح خاک به دلیل حرکت دام و یا ماشینآالت نسبتاً زیاد است.

10-15

سله رسی و یا نمکی بسیار ضعیف و یا پراکنده در سطح مزرعه مشاهده میشود ،رد پا و یا فشار
انگشت بهراحتی قابل مشاهده است ،برداشت مشتی از خاک به کمک دست بهراحتی امکانپذیر
است ،مقاومت فشاری خاک بسیار کم (کمتر از  4/1کیلوگرم بر سانتیمتر مربع) ،آثار آشفتگی و
باد کندگی در سطح خاک زیاد به چشم میخورد.

-5-0

خاک سطحی در فاصله دو آبیاری و یا تمام اوقات سال دارای رطوبت کافی برای چسبندگی
ذرات خاک ،زهکشی خاک ضعیف ،تغییر رنگ ناشی از رطوبت در غالب اوقات قابل مشاهده
است.

0-5

خاک سطحی در بیش از نصف فاصله زمانی دو آبیاری و یا در مدت زمان آیش مرطوب و
چسبندگی ذرات خاک در حد الزم وجود دارد ،زهکشی خاک نسبتاً ضعیف.

5-10

خاک سطحی در بیش از نصف فاصله زمانی دو آبیاری خشک و یا مدت زمان آیش فاقد رطوبت
کافی جهت چسبندگی ذرات خاک ،زهکشی خاک زیاد.

10-15

خاک سطحی در فاصله زمانهای آبیاری و یا شرایط آیش کامالً خشک و فاقد رطوبت کافی
جهت چسبندگی ذرات

0-2

خاک و آب مزرعه فاقد محدودیتهای امالح نمکی

2-5

خاک مزرعه و آب آبیاری شور تا کمیشور ولی غیر قلیا ،شوری آب آبیاری کمتر از14
میلیموس ،شوری خاک سطحی  1 -11میلیموس و درصد سدیم تبادلی) (ESPکمتر از 1-11
درصد ،تیپ نمک آب و خاک غیرقلیا و از نوع کربناته و کلسیمی میباشد.

5-7

خاک مزرعه و آب آبیاری نسبت ًا شور و قلیا ،شوری آب آبیاری بیش از پنج میلیموس و شوری
عصاره اشباع خاک سطحی بین  11 -14میلیموس و  ESPخاک بین 11 -14درصد .آثار
پفکردگی خاک ناشی از قلیاییت خاک کمی مشهود ،نمکهای قلیایی در حال افزایش است.

7-10

خاک مزرعه و آب آبیاری بسیار شور و قلیا ،شوری ) (Ecآب آبیاری بیش از  14میلیموس و
شوری عصاره اشباع خاک سطحی بیش از  14میلیموس ،نسبت سدیم تبادلی ( (ESPخاک
بیش از  14درصد .آثار پف کردگی خاک ناشی از قلیاییت خاک کامالً مشهود است ،تیپ نمک
غالب در آب و خاک کلروره و سدیمی میباشد.

-5-0

تراکم پوشش گیاهی و یا کاه و کلش عمودی (ایستا) با ارتفاع بیش از  14سانتیمتر در تمام
طول سال بهخصوص در ماههای با باد شدید بیش از 14درصد.

0-5

تراکم پوشش گیاهی و یا کاه و کلش عمودی (ایستا) با ارتفاع بیش از  14سانتیمتر در تمام
طول سال بهخصوص در ماههای با باد شدید بین  24تا  14درصد.

 0X5تأثیر سله ،مقاومت
فشاری و آشفتگی خاک
( -1تا  11امتیاز)

 0X6رطوبت خاک و
شرایط آبیاری
( -1تا  11امتیاز)

 0X7میزان امالح و نوع
نمکهای موجود در خاک
و آب آبیاری
( 4تا  14امتیاز)

 0X8تراکم پوشش گیاهی
و کاه و کلش باقیمانده در
سطح مزرعه
( -1تا  11امتیاز)

5

6

7

8
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Table 1- Continued
تراکم پوشش گیاهی و یا کاه و کلش عمودی کمتر از 14 -24درصد و یا دارای  1-2ماه آیش در
زمان منطبق با بادهای شدید و فرساینده.
تراکم پوشش گیاهی و یا کاه و کلش عمودی کمتر از 14درصد و یا دارای آیش بلندمدت بیش
از شش ماه و منطبق با بادهای شدید و فرساینده

-5-0

مزرعه دارای گونههای درختی و یا بوته ای پایا ،نوع کشت عمود بر بادهای غالب و فاصله ردیفها
کمتر از پنج برابر ارتفاع نهالها و یا مزرعه دارای بادشکن متراکم در کلیه جوانب و یا عمود بر
بادهای اصلی و با فاصله حداکثر 14برابر ارتفاع بادشکن.

0-5

مزرعه دارای گونههای درختی و یا بوته ای پایا ،نوع کشت عمود بر بادهای غالب و فاصله ردیفها
بیش از پنج برابر ارتفاع نهالها و یا مزرعه دارای بادشکن نیمهمتراکم در کلیه جوانب و یا عمود
بر بادهای اصلی و با فاصله حدود  14برابر ارتفاع بادشکن

5-10

مزرعه دارای گونههای درختی و یا بوتهای پراکنده و یا الگوهای کشت بوتهای و نیمهبوتهای
بهخصوص در ماههای منطبق با وزش بادهای اصلی و یا دارای بادشکن نیمهمتراکم تا باز و با
فاصله بیش از  14برابر ارتفاع بادشکن.

10-5

مزرعه فاقد الگوهای کاشت گونههای پایا و یا علفی و بوتهای بهخصوص در ماههای منطبق با
بادهای اصلی و یا فاقد هر نوع بادشکن زنده و غیرزنده در اطراف مزرعه

 0X9مدیریت مزرعه
(الگوهای کاشت ،وجود
بادشکن در اطراف مزرعه،
تناوب زراعی)
( -1تا  11امتیاز)

9

جدول  -3تعیین کالس فرسایش ()Ekhtesasi & Ahmadi, 1996
)Table 2- Determination of erosion class (Ekhtesasi & Ahmadi, 1996
پتانسیل رسوبدهی (تن در کیلومترمربع در سال)
مقدار کیفی فرسایش
کل امتیاز

کالس فرسایش

))Sedimentation potential (ton km.year-1

Total score

Qualitative amount of erosion

Erosion class

˂ 250

˂ 25

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

I

250-500

25-50

500-1500

50-75

1500-6000

75-100

˃ 6000

˃ 100

نتایج و بحث
در منطقه مورد مطالعه  22رخساره شناسایی که
رخساره دشت ریگی دانهریز با کد  2-1-1و با 22/1
درصد ،بیشترین درصد مساحت را به خود اختصاص داده
(شکل  )0و مساحت اراضی زراعی ،مراتع و اراضی بدون
پوشش به ترتیب  22/41 ،4/11و  4/20درصد بوده که
گیاهان مرتعی موجود از  11تیپ گیاهی است.
بعد از محاسبه میزان فرسایش ،کالسبندی شدت
فرسایش با استفاده از جدول  2تعیین و درنهایت
نقشههای پتانسیل رسوب و شدت فرسایش در هر
رخساره تهیه شد (شکلهای  1و .)2
جدول  0نشان میدهد که کالس شدت فرسایش در

II
III
IV
V

رخسارههای مختلف از خیلی زیاد (رخساره  )1-1-1تا
خیلی کم (رخسارههای -2-1 ،1-2-2 ،1-2-1 ،1-1-1
 1و  )2-1-1متغیر است اراضی زراعی از نظر پتانسیل
فرسایش با  1/2تن در هکتار در سال در کالس شدت
فرسایش کم قرار دارد .بازمشاهدهها نشان میدهد
مناطق دارای فرسایش خیلی کم ،دارای پوشش سنگی
باال هستند در واقع در این مناطق اصوالً خاکی برای
فرسایش وجود ندارد بر این اساس اراضی زراعی نسبت
به سایر واحدهای کاری پتانسیل فرسایش کمتری دارد.
نتایج حاصله از نقشه وضعیت کیفی شدت فرسایش
بادی حاصل از این مدل ،پنج کالس را نشان میدهد که
 0/1درصد از منطقه در کالس خیلی کم 20/2 ،درصد
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در کالس کم 10/1 ،درصد در کالس متوسط قرار دارد
که وجود پوشش گیاهی و سنگریزه سطحی و سطح
رسی سخت شده مانع فرسایش بادی در این مناطق شده
و  1/0درصد در کالس زیاد و  1/0درصد در کالس خیلی
زیاد قرار دارد که بیشتر شامل تپههای ماسهای فعال
است (جدول  .)0همچنین بیشترین امتیاز شدت
فرسایش به واحد کاری اراضی تپه ماسهای (ریپلمارک)
و سیلک با کد رخساره  1-1-1و با مجموع امتیازات
عوامل نُهگانه  140که از نظر کیفی با شدت فرسایش
خیلی زیاد مشخص شده و  1/0درصد از مساحت منطقه
ال
را شامل شده مربوط است و دلیل این امر بافت کام ً
حساس خاک تشکیلدهنده تپههای ماسهای میباشد
بافت غالب خاک منطقه از دانههای ماسهای تشکیل شده
که با اندک جریان هوا به حرکت درآمده و باعث بروز
مشکالتی در پاییندست میشود و این رخساره به علت
مسـاعد بودن شـرایط برای وقوع فرسایش بادی،
بـهویـژه عـدم چسـبندگی بـین ذرات خاک بیشترین
مقدار فرسایش را دارد همچنین کمترین امتیاز شدت
فرسایش بادی به واحد کاری رخنمون سنگی با کد
رخساره  1-1-1و مجموع امتیاز  1/0که از نظر کیفی با
شدت فرسایش خیلی کم مشخص شده و مساحت این
 1/1درصد از منطقه را در برمیگیرد که نشان از وضعیت
متفاوت منطقه از نظر رسوبدهی و فرسایش میباشد.
بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی مدل ،IRIFR.2
ارزش عددی درجه رسوبدهی برای کل حوزه مورد
مطالعه  11/21به دست آمد که بر اساس جدول ،2
کالس فرسایشپذیری خاک برای کل منطقه مورد
مطالعه در گروه  IIIیعنی متوسط قرار میگیرد .نتایج
نشان داد که مجموع میزان فرسایش کل حوزه،
 21104/2تن در سال میباشد ،همچنین از عوامل مورد
بررسی مدل میتوان دریافت که عوامل سرعت و تداوم
بادهای فرساینده ( ،)X3رطوبت خاک و شرایط آبیاری
( )X6و رسوبشناسی و بافت خاک ( )X1به ترتیب با
ارزش عددی  0/00 ،11و 2/21تأثیر بیشتری در
فرسایش حوزه دارند.
نقشه شدت پتانسیل فرسایش بادی حاصل از مدل

 IRIFR.2نشان میدهد که بر اساس آن میانگین شدت
فرسایش بادی منطقه مورد مطالعه با امتیاز  010از نظر
کیفی متوسط میباشد .در بین عوامل مؤثر در فرسایش
بادی با روش  IRIFR.2عامل سرعت و تداوم بادهای
شدید یا فرساینده با امتیاز  210/2و همچنین رطوبت
خاک و شرایط آبیاری با امتیاز  112مهمترین عوامل
مؤثر در فرسایش بادی و پتانسیل تولید رسوب در منطقه
مورد مطالعه میباشند که با نتایج Nourzadeh Haddad
و  )2442( Bahramiجهت برآورد پتانسیل تولید رسوب
ناشی از فرسایش بادی در اراضی منطقه عبدالخان
(شوش) با استفاده از مدل اریفر و  Boaliو
 )2424( Behbahani Mohammadianجهت ارزیابی
مقایسهای مدلسازی شدت فرسایش بادی با استفاده از
دو مدل  WEHIو  IRIFRبهمنظور ارائه برنامه مدیریت
دشت سگزی اصفهان مطابقت دارد .همچنین
 Mesbahzadehو همکاران ( )2414در پژوهش خود به
این نکته اشاره داشتند که سرعت باد و وضعیت رژیم
بادناکی در تولید فرسایش بادی نقش زیادی داشته و با
استفاده از آن میتوان میزان پتانسیل حمل ماسه و
جهت حمل ماسه را برآورد نمود.
در حوزه رخسارههایی وجود دارد که به دالیل
مختلف ازجمله سنگی بودن ،شامل رخسارههای توده
سنگی ،رخنمون سنگی ،فرسایش آبی ،اینسلبرگ و
مسیل (کدهای -1 ،1-2-1 ،1-2-2 ،1-2-1 ،1-1-1
 2-2-0 ،2-1و  )2-2-1فرسایش بادی کمتری نسبت
به اراضی زراعی دارند ولی بهطور کلی شدت فرسایش
در اراضی غیرزراعی نسبت به اراضی زراعی بیشتر است
میزان فرسایش متوسط رخسارههای غیرزراعی  1/2برابر
رخساره اراضی زراعی است .نتایج پژوهش حاضر نشان
میدهد که تپههای شنی کوچک (ریپل مارک) و
خشکهرودها توان تولید فرسایش باالیی دارند و اراضی
زراعی در کالس فرسایشپذیری کم قرار دارد و با تحقیق
 )2440( Gholamiدر منطقه دشت مختاران که نشان
داد که حداکثر فرسایش بادی در تپههای شنی و اراضی
تغییر کاربری شده و حداقل آن در اراضی کشاورزی بوده
و کالس فرسایش بادی این مناطق از حد خیلی کم تا
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خیلی زیاد میباشد مطابقت دارد.
چرای مفرط و زودهنگام مراتع و در بعضی موارد
بوتهکنی تاغزارها در کنار خشکسالیهای شدید و
متوالی چند سال اخیر در منطقه باعث شده پوشش
گیاهی مراتع از شرایط ایدهال (نسبت به توان
اکولوژیکی) فاصله بسیار زیادی داشته باشد و اثر پوشش
سطح زمین در کاهش فرسایش بادی فقط در
رخسارههای توده سنگی و رخنمون سنگی مؤثر (منفی)
بوده و در سایر رخسارهها اثر پوشش گیاهی نتوانسته
شدت فرسایش را به نحو چشمگیری کاهش دهد
بهطوریکه با توجه به خشکسالیهای شدید و متوالی
سالهای اخیر ،در صورت ادامه این وضعیت پوشش
مراتع به سمت قهقرا پیش خواهد رفت که عاملی در
راستای افزایش فرسایش بادی در منطقه خواهد شد که
با نتایج  )2440( Gholamiمطابقت دارد .میزان شدت
فرسایش در رخساره تپه ماسهای  02/1تن در هکتار
است که بیشترین مقدار در بین رخسارههای
ژئومورفولوژی منطقه میباشد زیرا این رخساره به علت
مسـاعد بودن شـرایط برای وقوع فرسایش بادی،
بـهویـژه عـدم چسـبندگی بـین ذرات خاک ،دارای

میزان رسوبدهی بیش از  2444تن بر کیلومترمربع در
سال است .مهمترین عوامل مؤثر در تشدید فرسایش
بادی و به شمار آمدن منطقه مورد مطالعه بهعنوان یکی
از کانونهای بحرانی فرسایش بادی ،وزش باد با سرعت
زیاد و حساسیت ذاتی خاک به فرسایش (فراوانی ذرات
شن ریز) در منطقه دانست ،به گونهای که عامل باد در
بعضی از رخسارهها ازجمله رخساره تپهماسهای ،امتیـاز
 10را از  24امتیاز ممکن کسب نموده است که نشان از
طوفانهای سهمگین و فرساینده با شدت و مدت طوالنی
در منطقه مورد مطالعه دارد که با توجه به حساسیت
ذاتی خـاک منطقـه بـه فرسـایش ،نقـش اصـلی را در
تشـدید فرسایش بادی و هدررفت خاک ،ایفا مـیکند.
در بیشـتر اراضی زراعی موجود در منطقـه ،وجود
درختان بـا تـراکم متوسط تا زیاد باعث کـاهش سـرعت
بـاد و تـنش برشـی حاصل از آن و در نتیجه کاهش
شدت فرسایش بادی در این رخساره میگردند .از طرف
دیگر ،پوشیده شدن سطح خاک تعدادی از اراضی زراعی
از شنهای ریز ،در اثر هجوم ماسههای روان منشأ گرفته
از تپههای ماسهای فعال ،سبب افزایش در رسوبدهی
ناشی از فرسایش بادی در این رخساره میگردد.

شکل  -3نقشه طبقات ارتفاعی منطقه مورد مطالعه
Figure 2- Map of elevation classes of the study area

22

بررسی پتانسیل فرسایش بادی منطقه چاهداشی شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی با استفاده از مدل ...

پتانسیل فرسایش بادی منطقه مورد مطالعه در تمام
رخسارهها بیش از توان خاکزایی منطقه (با توجه به
شرایط اقلیمی و ادافیکی خاک) است .وجود بادهای با
سرعت بیش از  0/1متر بر ثانیه و همچنین فقدان
پوشش گیاهی و در بعضی رخسارهها وجود ذرات خاک
حساس به فرسایش ،از مهمترین دالیل فرسایش بادی
در منطقه است که نشــان از طوفانهای سهمگین و
فرساینده با شدت و مدت طوالنی در منطقه مورد مطالعه
دارد ،که با توجه به حساسیت ذاتی خـاک منطقـه بـه
فرسـایش ،نقـش اصـلی را در تشـدید فرسایش بادی و
هدررفت خاک ،ایفـا مـیکنـد .در بیشـتر اراضی باغی
موجود در منطقـه ،وجـود درختـان بـا تـراکم متوسط
تا زیاد باعث کـاهش سـرعت بـاد و تـنش برشـی حاصل

از آن و در نتیجه کاهش شدت فرسـایش بـادی در این
رخساره میگردند .از طرف دیگر ،پوشیده شدن سـطح
خاک تعدادی از اراضی باغی از شنهای ریز ،در اثر
هجـوم ماسههای روان منشأ گرفته از تپههای ماسهای
فعال ،سبب افزایش در رسوبدهـی ناشـی از فرسـایش
بـادی در ایـن رخساره میگردد.
سـطح اراضـی باغی رهاشده در اثر هجوم ماسههای
روان کامالً از ماسه ریز پوشیده شده بهطوریکه مشابه
رخساره تلماسه حساس به فرسایش بادی میباشند ،با
این تفاوت که وجود بقایای درختان بر روی سطح خاک
و عدم پوشش یکنواخت ماسههای روان ،تا حدی از
حساسیت رخساره باغهای رهاشده ،نسبت به فرسایش
بادی در مقایسه با رخساره تلماسه میکاهد.

شکل  -1نقشه کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه
Figure 3- Land use map of the study area
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شکل  -0نقشه رخسارههای ژئومورفولوژی منطقه مورد مطالعه

Figure 4- Map of geomorphological facies of the study area
جدول  -1رخسارههای ژئومورفولوژیکی شناسایی شده در منطقه مورد مطالعه
مساحت (درصد)

Table 3- Geomorphological facies identified in the study area
مساحت (هکتار)
رخساره
کد

تیپ

)Area (%

(Area )ha

Code

Characteristic

Type

1.5

4703.4

1-1-1

1.2

3837.6

1-2-1

0.3

638.8

1-2-2

0.7

2056.5

1-2-3

3.5

11049.2

2-1-1

0.9

2790

2-1-2

4.6

14268.3

2-1-2

3.5

11049

2-2-1

0.9

2790

2-2-2

6.2

19276.5

2-2-3

6.4

20080.7

2-2-4

0.5

1521.4

2-2-5

رخنمون سنگی ()01-%24
رخنمون سنگی ()14-%01
رخنمون سنگی کمتر از %21
فرسایش آبی
دشت ریگی دانه درشت
دشت ریگی دانه متوسط
اینسلبرگ
دشت ریگی دانه درشت
دشت ریگی دانه متوسط
دشت ریگی دانه ریز
اینسلبرگ
مسیل
دشت ریگی دانه درشت
دشت ریگی دانه متوسط
دشت ریگی دانه ریز
اینسلبرگ
خشکرود -منطقه برداشت
کفههای رسی
ترکهای گلی
نبکای فعال
تپه ماسهای مواج (ریپل مارک)ـ سیلک
پوسته سخت و خشک

کوه

0.4

1146.2

2-3-1

10.9

34076.4

2-3-2

29.5

92262.2

2-3-3

0.2

634.5

2-3-4

1.3

3950.9

2-3-5

2.2

6833.9

3-1-1

4.6

4293.7

3-1-2

0.5

1494.1

3-2-1

3.8

11878.9

3-3-1

0.2

636.6

3-4-1

تپه

دشتسر
فرسایشی

آپانداژ

دشتسر
پوشیده

جلگه رسی
نبکا
ارگ
کویر

7

2-1-2

4.6

3

1.5

6

3.5

5

4

4

0

5

32

203

خیلی کم

8

2-2-1

3.5

8

10

10

3

3

6

5

2

4

51

525

متوسط

2-2-2

0.9

8

5

12

4

4

6

6

1

4

50

500

کم

2-2-3

6.2

8

5

12

7

6

8

5

3

4

58

245

2-2-4

6.4

3

2

6

4

7

4

4

0

7

37

260.75

متوسط
کم

2-2-5

0.5

8

5

10

3

1

6

4

0

0

37

260.75

کم

13

2-3-1

0.4

8

5

14

6

3

9

8

2

5

60

823.5

14

2-3-2

10.9

8

6

14

7

3

8

8

2

5

61

866

متوسط
متوسط

15

2-3-3

29.5

8

7

14

7

3

8

8

2

5

62

910.1

متوسط

16

2-3-4

0.2

4

3

6

5

3

7

5

2

6

41

318.5

17

2-3-5

1.3

8

8

17

10

13

15

6

2

12

91

3880

کم
زیاد

18

3-1-1

2.2

7

8

15

6

3

13

3

2

11

68

1223

متوسط

19

3-1-2

4.6

7

8

11

3

1

7

3

2

10

52

552

متوسط

20

3-2-1

0.5

7

7

15

12

2

14

8

5

7

77

1927

زیاد

21

3-3-1

3.8

10

8

17

15

8

18

10

8

13

107

8635

خیلی زیاد

22

3-4-1

0.2

8

7

11

8

0

5

2

0

12

53

580.3

متوسط

23

اراضی زراعی

3

6

5

3

7

5

2

6

41

319

کم

108.9 156

39

129.9

110.3

23580

6.05

2

5.74

53.63

975.6

9
10
11
12

رخساره ژئومرفولوژی

جدول  -0امتیازات عوامل نُهگانه ،میزان پتانسیل رسوب و شدت فرسایش در هر رخساره ژئومورفولوژی و اراضی زراعی

6

2-1-2

0.9

8

5

10

3

2

5

5

2

4

44

370

کم

نوع اراضی

Table 4- Scores of nine factors, sediment potential and erosion intensity in each geomorphological facies and arable lands

5

2-1-1

3.5

8

5

10

3

3

6

5

2

3

45

390

کم

ردیف Row

Type of land

مساحت (درصد) )Area (%

X1

X2

X3

X4

X5

4

1-2-3

0.7

7

0

2

0

-2

0

2

0

0

9

64.3

خیلی کم

جمع
میانگین کل حوضه

امتیاز عوامل

3

1-2-2

0.3

5

4

8

0

0

0

1

0

3

21

117.2

خیلی کم

1.5 16.2

Factors rating
X6

X7

X8

X9

مجموع امتیازات Sum of points

پتانسیل رسوب (تن در کیلومترمربع در سال)

2

1-2-1

1.2

3

0.91

5.2

-3.91

0

0

0.1

0

2.1

7.4

60

خیلی کم

107.6 234.2 113.9 149.7 100

-

6.63

5.41

11

5.77

69

7.47 3.6

کالسبندی شدت فرسایش

1

1-1-1

1.5

1.7

0.5

3

-3

-2

0

1.8

0

1.8

3.8

50

خیلی کم

Classification of erosion intensity

20

)Sedimentation potential (Tons km-2 year

بررسی پتانسیل فرسایش بادی منطقه چاهداشی شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی با استفاده

از مدل ...

مدیریت جامع حوزههای آبخیز ،سال  ،2شماره  ،1بهار 1041
زارعزاده و همکاران

شکل  -1نقشه پتانسیل رسوب در هر رخساره (تن در هکتار در سال)
)Figure 5- Sediment potential map in each facies (ton ha-1 year-1

شکل  -3نقشه شدت پتانسیل فرسایش در رخسارههای ژئومرفولوژی
Figure 6- Erosion potential intensity map in geomorphological facies
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را بهخوبی به تصویر کشیده و بیابانی بودن منطقه را
.نمایش داد که در بازدیدهای میدانی هم به اثبات رسید
به خاطر حساسیت منطقه به وقوع فرسایشهای شدید
و تخریب پوشش گیاهی میبایست پوشش گیاهی
موجود حفظ گردد و از تغییر کاربری اراضی و تبدیل آن
 در غیر این،به سایر کاربریها ممانعت به عمل آید
 به مقدار فرسایش،صورت وضعیت فرسایش موجود
.خیلی زیاد در آینده باقی تبدیل خواهد شد
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Extended Abstract
Introduction: According to their specific geographic and climatic conditions, the extent and intensity of dust storms in the
west and southwest parts of Iran have made this phenomenon one of the principal environmental hazards in these regions. The
extent of dust storms, their significant effects on health, economy, environment, and agriculture, and their increasing trend have
drawn the attention of many researchers. The recent study is composed of data analysis of dust storms by Iran Meteorological
Organization Earth Database, synoptic analysis of weather and climate patterns causing and transmitting dust using middle and
upper atmosphere data in Sanandaj, Kermanshah, and Ilam stations and tracking wind packages carrying dust particles using
HYSPLIT model with forward and backward methods.
Materials and Methods: To analyze atomosphoric patterns, the middle and upper atmosphere data such as the sea level
pressure data, level of 500 hPa geo-potential height from NCEP/NCAR databasewere drawn using GRADS software.
HYSPLIT model and MODIS images for dust storms.were used to recognize the origin of dust storms and wind flow routing
in the stations.
Results and Discussion: Earth database investigations show that the year 2008 has one of the most extreme dust storms in
terms of visibility reduction and durability of days with dust storm in the study period. From 2 to 5 April 2008 the most extreme
dust storms with visibility of fewer than 500 meter occured in the stations. The results of wind flow routing by the HYSPLIT
model showed that the origin of the dust storm mass was North West of Iraq and east of Syria, which had entered Iran with a
north west-south east direction. The middle and upper atmospheric circulation base results show that west winds occurred with
a low-pressure center in the East of Iran and high pressure in the North of Africa, causing the entrance of dust to this region.
As one of the most intense dust storms of recent years, the mentioned dust storm can help by recognizing atmosphere patterns
causing this phenomenon and routing winds transmitting aerosols.
Conclusion: According to the results of this study which has examined the relationship between large scale synoptic patterns
and a variety of space-time dust storm activities in Iran using synoptic maps of sea level pressure circulation patterns, 500 hPa
geo-potential height of dust storms in the studied stations, and wind flow routing model, it can be concluded that dynamic
models can be presented by consensus of various specialists for this destructive environmental phenomenon-although using
satellite imagery and dust storm capability and investigating them can be of great importance for future studies. In general, the
results of this research show that wind flow routing model and atmosphere studies have the suitable capability for recognizing
and monitoring dust storm paths.
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چکیده
در سالهای اخیر گستردگی و شدت طوفانهای گردوغبار در نواحی غربی ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی این مناطق
موجب شده که این پدیده بهعنوان یکی از عمدهترین و تأثیرگذارترین پدیدههای مخاطرهآمیز زیستمحیطی در این نواحی مطرح شود .با
توجه به گستردگی طوفانهای گردوغبار و اثرات گسترده آن بر سالمت ،اقتصاد ،محیطزیست و کشاورزی و روند فزایندهی آنها توجه
بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است .در این مطالعه ،از دادههای سازمان هواشناسی ایران ،دادههای سازمان حفاظت محیطزیست،
دادههای  ، NCEPمدل رهگیری جریان باد و تصاویر سنجنده مودیس جهت شناسایی الگوی جوی و منشأیابی طوفان گردوغبار فرین در
ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه استفاده شد .این تحقیق طوفان گردوغبار حادثشده در غرب ایران از  10تا  14فروردین سال  1354را مورد
بررسی قرار داده است .این طوفان از نظر کاهش میدان دید و افزایش جرم ذرات معلق ،یکی از شدیدترین طوفانها در سالهای اخیر بوده
است .نتایج رهگیری جریان باد که با استفاده از مدل HYSPLITو تصاویر ماهوارهای در بحرانیترین روز این گردوغبار انجام شده است،
نشان میدهد که این تودۀ گردوغبار نشأت گرفته از مناطق غرب عراق و شرق سوریه است که با جهتی نسبتاً شمالغربی -جنوبشرقی
وارد مناطق غربی ایران میشود .بررسیهای جوی نشان میدهند که در این زمان با وجود یک کمفشار قوی در شرق ایران و پرفشاری در
غرب ،بادهای غربی ایجاد شده سبب ورود گردوغبار بیشتر به منطقه میشوند .نتایج نشان میدهد که شاخص  NDDIبهدست آمده از
تصاویر سنجنده مودیس به همراه مدل رهگیری جریان باد و بررسیهای جوی قابلیت مناسبی جهت تشخیص و پایش مسیر حرکت
طوفانهای گردوغبار را دارا است .در مجموع نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تلفیق دادههای زمینی ،مدل رهگیری جریان باد و
بررسیهای جوی و شاخصهای ماهوارهای ضمن همافزایی موجب شناخت رفتار طوفانهای گردوغبار میشود.
واژههای کلیدی :آلودگی هوا ،جریان باد ،رهگیری شاخص گردوغبار ،کرمانشاه ،گردوغبار.
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مقدمه
یکی از پدیدههای جوی مناطق خشک و نيمهخشک و
یا مناطق همجوار با این نواحی ،پدیده ریزگردها ،غبار و
به شکل بارز آن طوفان گردوغبار است ( Vali et al.,
 .)2014این پدیدهی مخرب اقليمی کشورهای منطقه
خاورميانه ازجمله ایران و عراق را بهصورت متناوب تحت
تأثير قرار داده است ( .)Draxler, 1988روند افزایشی
طوفانهای گردوغبار با توجه به ميدان عمل وسيع و
اثرات گسترده بر سالمت ،اقتصاد ،محيطزیست و
کشاورزی ،در سالهای اخير توجه بسياری از محققان را
به خود جلب کرده است ( .)Zoualfaghari, 2006با
توجه به گستردگی تأثيرات این پدیده از جنبههای
مختلفی مورد توجه قرار گرفته است .برخی مطالعات با
بيان اهميت و چگونگی این پدیده متغيرهایی را که در
شکلگيری آن مؤثر است را بررسی کردهاند .بسياری از
مطالعات به تحليل مکانی و زمانی وقوع طوفانها و برخی
به بررسی سيستمهای همدیدی گردوغبار پرداختهاند.
نتيجه کلی این گزارشها ،از افزایش فراوانی وقوع
طوفانهای گردوغبار ایران بهویژه در مناطق غربی خبر
میدهند (.)Mousavi et al., 2014
مطالعهی طوفان گردوغبار صرف ًا با روشهای
اندازهگيری زمينی به دليل تکرار زمانی پایين و همچنين
قدرت تفکيک مکانی محدود ،چندان کارا نيست .در
حالیکه بهرهگيری از فن سنجش از دور به دليل
ویژگیهای خاص ازجمله دید وسيع ،یکپارچگی،
استفاده از قسمتهای مختلف طيف انرژی
الکترومغناطيسی برای ثبت خصوصيات پدیدهها ،دوره
بازگشت کوتاه (قابليت تکرار زمانی باال) ،پوششهای
تکراری ،سرعت انتقال ،تنوع در اشکال دادهها و امکان
بهکارگيری سختافزارها و نرمافزارها و کاهش هزینه و
سریعتر بودن بررسی و نيز فراهم کردن امکان پایش
منطقه در گذشته از اهميت ویژهای جهت پایش بالیای
طبيعی و مدیریت آنها برخوردار است ( Dervishi
.)Bolorany et al., 2010
)1. Normalized difference dust index (NDDI

 Valiو همکاران ( )2410به تحليل اقليمی و ردیابی
طوفانهای گردوغبار فراگير در جنوب و مرکز ایران در
یک بازه زمانی هشت ساله ( )2442-2441پرداختند،
نتایج رهگيری جریان باد که با استفاده از مدل
 HYSPLITدر شدیدترین روز گردوغباری انجام شده،
نشان داده است که تودۀ گردوغباری موجود در منطقه
نشأتگرفته از مناطق شمالغرب عراق و شرق سوریه
بوده و با جهتی شمالغربی -جنوبشرقی وارد ایران
شده است Tamassoki .و همکاران ( )2413به پایش و
پيشبينی وقوع طوفانهای گردوغبار با استفاده از
دادههای دورکاوی ،سيستم اطالعات مکانی و دادههای
زمينی بر اساس بررسی تغييرات پوشش گياهی و عناصر
اقليمی پرداختند .نتایج نشان داد که در اوایل هر سال
ميالدی وقوع طوفانها افزایش و پس از ماههای ژوئن و
ژوئيه سير نزولی پيدا میکند Huang .و همکاران
( )2442از روش  ANNبرای مدلسازی و پيشبينی
وقوع طوفانهای گردوغبار در شمالغربی چين استفاده
کردند ،آزمون کارایی پيشبينی نشان داد که مدلهای
 ANNمورد استفاده دارای پتانسيل پيشبينی وقوع
طوفان گردوغبار در شمالغربی چين با استفاده از
متغيرهای معمولی هواشناسی هستندTorkashvand .
( )2412ضمن مدلسازی گردش منطقهای جو در
رخداد شدیدترین طوفان ریزگرد بهاره غرب ایران دو
مسير اصلی انتقال ذرات ریزگرد بهاره به غرب کشور را
یعنی مسير شمال غرب -جنوبشرق و دیگری مسير
غرب -شرق معرفی کرد Albarakat .و Lakshmi
( )2411جهت پایش و آشکارسازی طوفانهای
گردوغبار عراق از شاخص  1NDDIاستفاده کردند و به
این نتيجه رسيدند که با توجه به اینکه جهت پایش
طوفانهای گردوغبار در روز این شاخص دارای صحت و
دقت  43درصد است با این شاخص بهخوبی میتوان
مراحل شکلگيری طوفان و مسير حرکت طوفانها را
پایش کرد Valizadeh Kamran .و )2424( Namdari
به بررسی تغييرات زمانی -مکانی غلظت ریزگردها در
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حوزه نفوذ ریزگردهای دریاچه اروميه پرداختند .نتایج
نشان داد که دریاچه اروميه تا سال  2442با جذب
ریزگردها تأثير زیادی در کاهش ریزگردهای وارد شده
از جنوبغربی منطقه به استان آذربایجانشرقی داشته
است ،در حالیکه از سال  2441در محدوده دریاچه
اروميه افزایش نسبی ریزگرد نسبت به سایر مناطق
وجود داشته است Jooybari .و همکاران ( )2411به
پایش زیستمحيطی کانونهای ریزگرد و نمونههای
ریزگرد در دشت خوزستان پرداختند و بيان داشتند که
آلودگیها متأثر از جنگ تحميلی ،فعاليتهای نفتی و
پتروشيمی در کنار فعاليتهای صنعتی و کشاورزی تأثير
عمدهای دارند.
این پژوهش با هدف شناسایی الگوی سينوپتيکی و
رهگيری طوفان گردوغبار فرین در ایستگاه سينوپتيکی
کرمانشاه انجام گرفته است ،بنابراین پس از احصاء یکی
از شدیدترین رخدادهای گردوغبار در دورهی مـورد
مـطالعه ،سيـستمهای جوی منجر به این پدیده و
بـستههای حـامـل ذرات گـردوغبار جهت منشأیابی این

رخداد گردوغباری مورد بررسی قرار گرفت ،همچنين
جهت صحتسنجی نتایج رهگيری با استفاده از تصاویر
ماهوارهای نيز انجام شد.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
در این تحقيق جهت مطالعه طوفان گردوغبار فرین غرب
ایران از دادههای کدهای هوای حاضر ( )WWسازمان
هواشناسی کشور مربوط به ایستگاه سينوپتيک کرمانشاه
و دادههای غلظت ذرات معلق و شاخص استاندارد
آلودگی هوا در ایستگاه پایش کيفی هوا شهر کرمانشاه
مربوط به سازمان حفاظت محيطزیست و نيز رهگيری
همزمان بستههای حامل ذرات گردوغبار در سه ایستگاه
سنندج ،کرمانشاه و ایالم و نيز چهار تصویر ماهوارهای
سنجندهی اخذ شده از درگاه اینترنتی ماهواره مودیس1
که پوششدهندهی غرب ایران ،عراق و شرق سوریه در
روزهای اوج وقوع این پدیده ،استفاده شده است (شکل
 1و جدول .)1

شکل  -1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
Figure 1- Geographical location of the study area
1.
http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/cgibin/imagery/realtime.cgi
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ایستگاه

Table 1- Details of the meteorological station under study
نوع ایستگاه
ارتفاع (متر)
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی

Station

Longitude

Latitude

)Height (m

Station type

ˊ47° 00

ˊ35° 25

1373.4

سينوپتيک

ˊ47° 09

ˊ34° 21

1318.6

ˊ46° 26

ˊ33° 38

1337

سنندج
Sanandaj

کرمانشاه
Kermanshah

ایالم
Ilam

Synoptic

سينوپتيک
Synoptic

سينوپتيک
Synoptic

مادونقرمز) دارد ،سطح زمين دارای انعکاس کمی در
محدوده باندهای انعکاسی (مرئی و مادونقرمز) بوده و
بازتاب طوفان گردوغبار بين این دو (سطح زمين و ابر)
قرار میگيرد؛ بنابراین با توجه به بازتاب طوفان
گردوغبار ،از شاخص نرمال شده آشکارسازی گردوغبار
) (NDDIبرای تشخيص طوفان و پایش طوفانهای
گردوغبار استفاده میشود .این شاخص بر مبنای اختالف
محدودههای طيفی با طولموجهای  4/021و 2/13
ميکرومتر بنا نهاده شده است ( ;El-ossta et al., 2013
)Li et al., 2009؛ بنابراین از شاخص  NDDIجهت
منشأیابی طوفان موردنظر استفاده شده است .برای
استخراج بهتر گردوغبار با تصاویر سنجش از دور،
اندازهگيری سایر پارامترهای زمينی از قبيل ميدان دید
مفيد است .در حقيقت دانش مکانی محيط قبلی به
تفسير بهتر طوفانهای گردوغبار کمک میکند ( Jokar
.)et al., 2009

پس از بررسی آمارهای سازمان هواشناسی کشور در
ایستگاه سينوپتيکی کرمانشاه در طی سالهای  1122تا
 2441رخداد گردوغباری که از نظر شدت و مدت
استقرار بر روی منطقه مورد مطالعه جزء شدیدترین
موارد ثبت شده است ،انتخاب گردید؛ این طوفان از تاریخ
 2تا  3آوریل  2442به وقوع پيوسته است .بهمنظور
تحليل سينوپتيکی طوفان ،اطالعات فشار تراز سطح دریا
و ارتفاع ژئوپتانسيل تراز  344هکتوپاسکال از پایگاه داده
 1NCEP/NCARدریافت شده و در محيط نرمافزار
 GRADS2برای طول جغرافيایی  23تا  23و عرض
جغرافيایی  24تا  03درجه رسم شد .سپس جهت
مشخص نمودن مسير طوفانهای گردوغبار از مدل
رهگيری بستههای هوا )HYSPLIT( 3استفاده شده
است .در مدل رهگيری بستههای هوا (بهعنوان بستههای
حامل ذرات گردوغبار) در منطقه درگير با این پدیده ،از
زمان بيشترین شدت گردوغبار در ایستگاههای
هواشناسی با حرکت زمانی عقبگرد 0و رو به جلو 3در
مدل  HYSPLITبه انجام میرسد.
در زمان وقوع طوفان گردوغبار بسياری از ذرات برای
شکل دادن یک الیه گردوغبار باال میروند .این الیه
ضخيم گردوغبار تابش خورشيدی را جذب کرده و
موجب تغييراتی در باندهای مرئی و مادونقرمز نزدیک
برای اندازهگيری بازتاب 2میشوند ( Jokar et al.,
)2009؛ بنابراین با مقایسه مشخصات طيفی گردوغبار،
زمين و ابر برخی مؤلفههای مهم را میتوان پيدا کرد :ابر
بازتاب باالیی در طولموجهای پایين (محدوده مرئی و

رابطه ()1
در این رابطه B3 ،و  B7به ترتيب باندهای انعکاسی
سوم ( 4/021ميکرومتر) و هفتم ( 2/13ميکرومتر)
سنجنده مودیس میباشند .با بهکارگيری این رابطه ،یک
تصویر از شاخص  NDDIتهيه شد .مقادیر شاخص
 NDDIبرای ابر منفی بوده و برای سایر عوارض سطح
زمين کمتر از گردوغبار میباشد؛ بنابراین با در نظر
گرفتن آستانه  4/22برای مقادیر این شاخص بهخوبی
میتوان گردوغبار را از آب ،ابر و سایر عوارض سطح
زمين جدا نمود (.)Li et al., 2009

1. www.cdc.noaa.gov
2. Grid Analysis and Display System
3. Air Parcel

4. Backward
5. Forward
6. Reflection

B7-B3

NDDI: B7+B3I
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جمعآوری دادههای موردنیاز

تصاویر ماهوارهای

دادههای NCEP

ژئورفرنس کردن تصاویر
ترسيم نقشه فشار و خطوط
همارتفاع ژئوپتانسيل

دادههای اقليمی (ميدان دید ،سرعت باد و غيره)

مدل رهگيری جریان باد

استخراج شاخص NDDI

آشکارسازی گردوغبار

مسیریابی طوفانهای گردوغبار

شکل  -3روند نمای تحقیق
Figure 2- Research trend

تصاویر ماهوارهای مورد استفاده در این پژوهش
شامل تصاویر سنجنده مودیس از ترکيب تصاویر دو
مـاهـواره تـرا 1و آکـوا 2است که تعداد چهار تصویر از
تاریخ  2تا  3آوریل سال  2442را در برمیگيرد .سنجنده
مودیس دارای  32باند است که در محدوده طيفی 4/0
الی  13ميـکرون قـرار گـرفتهاند .قابلـيت تفکيک
زمينی باندهای یک و دو حدود  234مـتر ،باندهای سه
تا هفت حدود  344متر و بقيه باندها  1444متر است
(جدول  .)2مودیس (اسپکترورادیومتر تصویربردار با
قدرت تفکيک متـوسط) سنجندهای است که بر روی

ماهواره تـرا و آکـوا قرار داده شده است .سنجنده
مودیس ماهواره ترا ،هر دو روز یک بار از تمام سطح
زمين تصویربرداری مـیکـند و دادههـایی در  32بـانـد
طيـفی ثبت میکند .این دادهها ،همراه با دادههایی که
توسط مـودیـس دوم (که بر روی ماهوارهی آکوا قرار
داده شـده است) ،آگاهی ما را نسبت به حرکات و
تغييرات جهانی و همچـنين فـرآیـندهایی که بر سطـح
زمين ،اقيانوسها و سطوح پایينی جـو به وقوع
میپيوندند ،بهبود بخشيده است ( Tamassoki et al.,
.)2015

1. Terra

2. Aqua
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(متر)

Table 2- Specifications of satellite images used
تاریخ تصویربرداری
فرمت
میالدی
شمسی

500

1387/01/14

2008/04/02

500

1387/01/15

2008/04/03

500

1387/01/16

2008/04/04

500

1387/01/17

2008/04/05

نتایج
پس از بررسی روزهای همراه با گردوغبار در طی
سالهای  1122تا  2441در ایستگاههای سينوپتيکی
کرمانشاه مشخص شد که یکی از شدیدترین موارد وقوع
این پدیده مربوط به  2تا  3آوریل سال  2442است،
بهطوریکه در روز  3آوریل در ایستگاه کرمانشاه ميدان
دید به  244متر و جرم مواد معلق به بيشترین مقدار
خود در سال  2442رسيده است .بر اساس نتایج جدول
 3مشخص میشود که بيشترین کاهش ميدان دید در
رخداد مورد بررسی مربوط به روز  3آوریل  2442است
بهطوریکه در این روز ميدان دید به  244متر میرسد
و بيشترین جـرم مواد معلق در طـی این طـوفـان در
این روز اتـفـاق افتـاده اسـت که نشاندهنده اهميت و

ردیف
1
2

TIFF

3
4

شدت این طوفان است .شاخص آلودگی هوا  )PSI(1در
این روز به حدی بحرانی است که در گزارش سازمان
محيطزیست با عنوان تعریف نشده بيان شده است
(جدول  .)3بررسـی ساالنه دادههای مربوط به
طـوفانهای گـردوغبار در ایستگاه سينـوپتيکی
کرمانشاه نشان میدهد که پدیده گردوغبار در این
ایستگاه دارای دو بيشـينه زمانی بودهاند؛ اولی در طول
سالهای  1122-1112و دیگـری در دوره  1112تا
( 2441شکل  .)3بررسی روند ماهانه وقـوع طـوفانهای
گردوغبار در این دوره نشان میدهد که بيشترین
روزهای همراه با گردوغبار در ماه جوالی گزارش شده
است و حداقل آن نيز در ماه دسامبر اتفاق افتاده است
(شکل .)0
180
160
140
120
100
80
60
40
20

0
1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

شکل  -3میانگین فراوانی ماهانه روزهای گردوغبار در ایستگاه کرمانشاه
Figure 3- Mean monthly frequency of dusty days in Kermanshah station

1. Pollutant Standards Index
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شکل  -0فراوانی ساالنه روزهای گردوغبار در ایستگاه کرمانشاه
Figure 4- Annual frequency of dusty days in Kermanshah station

جدول  -3دادههای اقلیمی و شاخص آلودگی هوا در روزهای گردوغباری مورد مطالعه
دما
21.3
16.4
12.6
13.3

Table 3- Climatic data and air pollution index in the studied dusty days
رطوبت جهت سرعت میدان
فشار معادل
جرم ذرات
شاخص
بارش
دید
باد
باد
نسبی
سطح
(میکروگرم در مترمکعب)
PSI
172.1
286.3
162.2
1311.0

118
178
108

تعریف نشده

1004.9
1007.2
1009.8
1012.9

بررسی الگوی جوی منجر به طوفان آوریل 3445
با توجه با نقشههای فشاری تراز سطح دریا و خطوط
همارتفاع ژئوپتانسيل مشاهده میشود که در روزهای
قبل از شروع طوفان سامانه پرفشاری روی منطقه مورد
بررسی حضور داشته و در روز  24مارس با ورود زبانههای
پرفشار از سمت غرب کمفشاری روی عراق و پرفشاری
بر روی غرب ایران شکل میگيرد .همچنين یک سامانه
کمفشاری بر روی دریای خزر بسته میشود و یک سامانه
پرفشار قوی در غرب آفریقا حضور دارد که در روزهای
بعد خود را به منطقه میرساند .با توجه به حضور دو
سامانه پرفشار یکی در ایران و دیگری در آفریقا و اروپا
و دو کمفشار در عربستان و روی دریای خزر ،بيابانهای
عراق منطقه مستعدی برای جبههزایی و شرایط شدید ًا
ناپایدار میباشند که میتواند منجر به برداشت گردوغبار
از این منطقه شود .همچنين گرادیانهای فشاری
میتوانند بادهایی را در راستای مداری ایجاد کنند.
همچنين خطوط همارتفاع ژئوپتانسيل بر روی دریای

0
0
0
0

24.8
30.6
27.1
31.4

160
280
190
290

10.6
8.1
9.0
7.5

8000
3000
2000
600

تاریخ
2008/04/02
2008/04/03
2008/04/04
2008/04/05

سياه و اروپا و بهتدریج روی عراق فشرده شدهاند که
نشان از گرادیان شدید دمایی و ناپایداری است .در
روزهای  22تا  34مارس با انتقال کمفشار شکل گرفته
بر روی آفریقا به سمت شرق ،پرفشار شکل گرفته روی
عراق و عربستان ترکيب شده و به سمت ایران حرکت
میکنند و پرفشار خزر به سمت جنوب حرکت میکند.
همچنين ناوه تراز  344هکتوپاسکال دارای محوری است
که از عراق سوریه و عربستان میگذرد و به سمت شرق
در حرکت است و منطقه جلوی این محور به شدت
ناپایدار است.
در روزهای  2و  3آوریل با حرکت پرفشار قوی شکل
گرفته روی اروپا به سمت شرق سامانههای بسته شده
روی عراق و عربستان به کشور وارد میشوند و با توجه
به وجود یک کمفشار قوی در شرق کشور و پرفشار در
غرب ،بادهای غربی ایجاد میشوند که گردوغبار بيشتری
را به منطقه وارد میکنند (شکلهای  3و  .)2این پرفشار
در روز  0آوریل منطقه مورد بررسی را در برمیگيرد.
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شکل  -8نقشه همارتفاع ژئوپتانسیل تراز 844
هکتوپاسکال در  3آوریل
Figure 5- Geopotential height of hpa500 level
chart on Apr 3, 2008

در روزهای بعد که طوفان به اوج میرسد پرفشاری
در غرب ایران ،عراق و دریای سياه حاکم است و سامانه
کم فشاری در شرق ایران و پاکستان حضور دارد که
گرادیان بزرگی را ایجاد کرده و باد غربی را نتيجه
میدهد .همراهی شرایط گفته شده و فشردگی خطوط
ژئوپتانسيل ناپایداری شدیدی را نشان میدهد
(شکلهای  4و  .)2نهایت ًا از روز  4آوریل با ورود سامانه
پرفشاری از شمالشرق ،سامانه حاکم بر منطقه عقب
رانده میشود در روز بعد کمفشاری در عربستان و جنوب

شکل  -6نقشه فشار تراز سطح دریا در  3آوریل
Figure 6- Sea-level pressure chart on Apr 3, 2008

عراق شکلگرفته به سمت شمال حرکت کرده و همراهی
این کمفشار با محور ناوه موجب تقویت طوفان در روز
 14آوریل میشود (شکلهای  1و  )14و البته در
روزهای بعد ،سامانه توسط پرفشار حاضر در جنب آن
حذف میشود .پرفشار حاکم تا  12آوریل تقویتشده و
پس از آن از منطقه عقب رانده میشود و منطقه ،پشت
محور ناوه قرار میگيرد که با سرازیر شدن هوای سرد و
مرطوب عرضهای باال به پایين باعث تضعيف طوفان
میگردد.

شکل  -4خطوط همارتفاع ژئوپتانسیل تراز844
هکتوپاسکال روز  8آوریل
Figure 7- Geopotential height of hpa500 level
chart on Apr 5, 2008

شکل  -5خطوط فشار تراز سطح دریا روز  8آوریل
Figure 8- Sea-level pressure chart on Apr 5, 2008
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شکل  -9خطوط همارتفاع ژئوپتانسیل تراز 844
هکتوپاسکال روز  14آوریل
Figure 9- Geopotential height of hpa500 level
chart on Apr 10, 2008

ردیابی بستههای باد حامل ذرات گردوغبار
با توجه به فاکتور ميدان دید که نشاندهنده کاهش
شدید ميدان دید در روزهای سوم و پنجم آوریل بوده
است ،در این روزها با استفاده از مدل رهگيری جریان
باد و روشهای  Backward Trajectoryو Forward
 ،Trajectoryرهگيری بستههای باد در طی روزهای سوم
و پنجم آوریل انجام شد .رهگيری جریان باد با روش
 Backward Trajectoryاز شهرهای سنندج ،کرمانشاه

شکل  -14خطوط فشار تراز سطح دریا روز  14آوریل
Figure 10- Sea-level pressure chart on Apr 10,
2008

و ایالم در غرب ایران و در ساعت ميانی روزهای  3و 3
آوریل  2442شروع و با عقب رفتن در زمان به مدت 20
ساعت ادامه یافت .در این روزها بخش اعظم مناطق
غربی ایران تحت تأثير بستههای هوایی قرار دارند که از
شمالغرب عراق و شرق سوریه نشأت گرفتهاند .از اینرو
میتوان تودههای گردوغبار را نشأت گرفته از غرب عراق
و شرق سوریه دانست که با جهتی نسبت ًا شمالغربی-
جنوبشرقی در کل منطقه در حرکت هستند (شکل .)11

شکل  -11رهگیری جریان باد با روش  Backward Trajectoryدر  3و  8آوریل 3445
Figure 11-The backward Trajectory wind flow tracing on Apr 3 & 5, 2008
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رهگيری جریان باد با روش Forward Trajectory

نيز از شـهرهای سـنندج ،کـرمانشاه و ایالم در غرب
ایران و در ساعت ميانی روزهای  3و  3آوریل 2442
شروع و با جلو رفتن در زمان به مدت  20ساعت ادامه

یافت .این روش نشان میدهد که بستههای هوا و
تودههای گردوغبار همراه آنها پس از گذر از مناطق
غربـی ایران به مناطق مرکزی ایران خواهند رسيد
(شکل .)12

شکل  -13رهگیری جریان باد با روش  Forward Trajectoryدر  3و  8آوریل 3445
Figure 12- The forward Trajectory wind flow tracing on Apr 3 & 5 2008

رهگیری طوفانهای گردوغبار با استفاده از
تصاویر ماهوارهای
پس از رهگيری جریان باد ،جهت رهگيری طوفانهای
گـردوغـبار با اسـتفاده از تصاویر سنجندۀ مـودیس،
نهایتاً چهار تصویر مربوط به روزهای گردوغباری ،از
شاخص  NDDIتهيه شد که این تصاویر در شکلهای
 13تا  12نمایش داده شدهاند .همانطور که در شکلها
پيداسـت مـیتوان با استفاده از این شاخص مسير
حرکت طوفانهای گردوغبار را پایش نموده و مسير
احتمالی بعدی این طوفانها را پيشبينی کرد .تصویر
مربوط به روز دوم آوریل نـشاندهندۀ این است که
طوفان گردوغبار از سمت عراق و عربستان در حال
شکلگيری بوده و در روز سوم آوریـل نيز گسترش و

ورود این طوفان به داخـل ایـران بهخـوبی مشاهده
میشود .در روز چهارم آوریل و یک روز قبل از گزارش
طوفان در منطقه مورد مطالعه ،تمرکز طوفان در غرب
کشور و منطقه مورد مطالعه و ادامه حرکت طوفان به
سمت شرق کشور را نشان میدهد که سبب کاهش دید
در منطقه شده است .در روز پنجم آوریل که در ایستگاه
کرمانشاه بهعنوان شـدیـدتـرین روز وقـوع طوفان
گردوغبار ثبت شده است ،تصاویر بهخوبی گویای این
واقعيت میباشد و طوفان بهخوبی در منطقه مستقر شده
و در مسير بعدی به سمت مرکز و شمالغربی در حرکت
است و از کشور خارج میشود؛ بنابراین میتوان بهخوبی
مسير حرکت طـوفانهای گـردوغـبار را پایش و
پيشبينی نمود.
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شکل  -13تصویر شاخص  NDDIدر  3آوریل 3445

شکل  -10تصویر شاخص  NDDIدر  3آوریل 3445

Figure 13- The image of NDDI in Apr 2, 2008

Figure 14- The image of NDDI in Apr 3, 2008

شکل  -18تصویر شاخص  NDDIدر  0آوریل 3445

شکل  -16تصویر شاخص  NDDIدر  8آوریل 3445

Figure 15- The image of NDDI on Apr 4, 2008

Figure 16- The image of NDDI on Apr 5, 2008
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بحث و نتیجهگیری
یکی از برجستهترین بحرانهای زیستمحيطی که در
خاورميانه به صورتهای مختلف بر زندگی و امنيت
زیستی موجودات و گياهان اثرات گستردهای داشته و در
آینده نيز اثرات آن بيشتر خواهد شد ،پدیدهای به نام
ریزگردها و طوفانهای گردوغبار ناشی از آن است .این
پدیده که به صورتهای مختلف ناشی از تحوالت اقليمی
و از سوی دیگر زیادهخواهی و عدم تعامالت مناسب بين
کشورهای حاض ر در خاورميانه شکل گرفته است به
صورت یک ميهمان ناخوانده فضاهای جغرافيایی
خاورميانه ازجمله کشور ایران را در حال در نوردیدن
است و اثرات تخریبی و امنيتی گستردهای را بر فضاهای
ملی و محلی بر جای گذاشته و خواهد گذاشت .بررسی
الگوی جوی منجر به پدیدهی گردوغبار فرین در آوریل
 2442نشان میدهد که در روزهایی که طوفان به اوج
میرسد پرفشاری در غرب ایران ،عراق و دریای سياه
حاکم است و سامانه کمفشاری در شرق ایران و پاکستان
حضور دارد که گرادیان بزرگی را ایجاد کرده و
جریانهای باد غربی را نتيجه میدهد .رهگيری جریان
باد و استفاده از شاخص  NDDIدر بررسی طوفان
گردوغبار به وقوع پيوسته در این تاریخ در غرب ایران
نشان میدهد که مسير طوفانهای گردوغبار ورودی به
غرب ایران ،از شمالغرب عراق و شرق سوریه است .این
منطقه یافتههای گزارش  Dervishi Boloranyو
همکاران ( )2414در شناسایی کانون شماره یک
گردوغبارهای ورودی به ایران را تأیيد میکند .در این
تحقيق از ترکيب دادههای ماهوارهای  Terraو Aqua
برای پایش (نظارت) ،تحليل و ردیابی طوفانهای
گردوغبار که در  3آوریل  2442اتفاق افتاده بود ،استفاده
شد .با توجه به این روش تشخيص و پایش طوفان
گردوغبار ،دادههای چند زمانه ،مکانی و تصاویر
رادیومتری ماهوارهای ،بهترین نتيجه را برای تمایز
روشها و انتخاب روشی مطمئن جهت پيشبينی
رخدادهای احتمالی آینده ،ناشی از گردوغبار ،فراهم
میکنند .همسو با  Albarakatو )2411( Lakshmi

نتایج ارزیابی شاخصهای  NDDIنشان میدهد که
میتوان با تلفيق دادههای زمينی ،شاخص  ،NDDIمدل
رهگيری جریان باد و نيز الگوی جوی مسير حرکت
طوفانهای گردوغبار را پایش و مسير بعدی قرارگيری
طوفان را پيشبينی کرد .نتایج این تحقيق با نتایج
تحقيق  Zoualfaghariو همکاران ()2442؛ Ekhtesasi
و همکاران ()2442؛  Iranmaneshو همکاران ()2443؛
 Schlesingerو همکاران ()2442؛  Taghaviو همکاران
( )2413و  Valiو همکاران ( )2410در مورد منشأیابی
طوفانهای گردوغبار در غرب کشور در یک راستا است.
این دسته از مطالعات ،منابع اصلی گردوغبارهای ورودی
به غرب ایران را عمدتاً صحرای سوریه ،عراق و صحرای
شمال عربستان میدانند به این ترتيب نتایج این تحقيق
در مورد این طوفان با نتایج تحقيقات ذکرشده همسو
است.

پیشنهادها و توصیهها
بررسی جامع ،منشأیابی ،پایش مخاطرات و ارزیابی
پيامدهای طوفانهای گردوغبار در مقياس منطقهای با
حضور همهی کشورهای درگير از ضروریات مقابله با
طوفانهای گردوغبار در منطقهی غرب آسيا است .بدین
منظور پيشنهاد میشود که با محوریت سازمانهای
بينالمللی جهت بررسی وضعيت کنونی ،تعيين سهم هر
یک از کشورهای درگير در تشدید این پدیدهی مخرب
و همچنين ارائهی راهکارهای مدیریتی ،کارگروهی
تخصصی متشکل از پژوهشگران مستقل کشورهای
درگير تشکيل شود .همچنين با توجه به اینکه هر یک
از طوفانهای رخ داده میتوانند منشأ متفاوتی داشته
باشند .پایش طوالنیمدت طوفانها با تأکيد بر شرایط
توپوگرافی و خاکشناسی هر منطقه و همچنين استفاده
از باندهای حرارتی موجود در تصاویر ماهوارهای میتواند
ما را به سمت دستیابی به یک مدل جامع برای
پيشبينی وقوع طوفانها در آینده پيش ببرد .همانطور
که در مطالعات و تحقيقات پيشين مشخص شده است
و نتایج این رخداد نيز به عنوان یک مطالعهی موردی بر
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با توجه به تجربيات موفق بسياری از کشورهای تحت
تأثير این معضل در بهرهگيری از سامانههای ماهوارهای
 پيشنهاد میشود که سامانهای جهت،پایش و هشدار
هشدار و پایش بهگونهای طراحی گردد که بعد از تهيه
بستر نرمافزاری بر روی یک سرور مرکزی نصب و از
طریق پورتالهای اجرایی و دانشگاهی و سایر بسترهای
 ملی،اطالعرسانی خدمات موردنياز را به کاربران محلی
و منطقهای ارائه کند

سپاسگزاری
بدینوسيله از زحماتی که در این تحقيق جناب آقای
مصطفی صدیقی و سرکار خانم مرضيه حسينی متحمل
. کمال تقدیر و تشکر را داریم،شدند

 یکی از مهمترین سرچشمههای،آن صحه میگذارد
گردوغبارهای وارد شده به ایران منطبق بر کریدور
گردوغبار غرب آسيا است؛ این منطقه از شمال خاورميانه
شروع میشود و با عبور از عراق و سوریه تا خليجفارس
 بهطور کلی جهت.و رسيدن به آبهای آزاد پيش میرود
مدیریت و مقابلهی با این مخاطرهی فراگير
 نياز به اعمال مدیریتی اکوسيستماتيک،زیستمحيطی
.ال مشهود است
ً با بهرهگيری از فناوریهای روزآمد کام
عدم وجود و یا نقص دادههای ميدانی همچون شبکه
 در منطقه ضرورت طراحی سامانهی دقيقAERONET
و آنی پایش و هشدار این پدیده را در حوزهی غرب آسيا
مشخص میکند؛ بنابراین بهمنظور کنترل اثرات
کوتاهمدت این مخاطرهی فراگير اقليمی در مناطق متأثر

References
- Albarakat, R. & Lakshmi, V. (2019).
Monitoring dust storms in Iraq using satellite
data. Sensors, 19(17), 3687. Doi:
10.3390/s19173687.
- Dervishi Bolorany, A., Nabavi, M., Azizi, A.,
Hosseinpuri, R., Kavousi, A. & Darwish, B.
(2010). External centers of pervasive dust in
Iran. Report No. 1. Vice-Presidency for
Science and Technology. (In Persian(
- Draxler, R. R. & Hess, G. D. (1998). An
overview of the HYSPLIT_4 modelling
system for trajectories, dispersion, and
deposition.
Australian
Meteorological
Magazine, 47(4), 295-308.
- Ekhtesasi, M. R., Ahmadi, H., Khalili, A.,
Saremi, N. M. & Rajabi, M. R. (2006). An
application of wind rose, storm rose, and sand
rose in the analysis of wind erosion and
determining the direction of moving sands
(Case study area: Yazd–Ardakan Basin).
Iranian Journal of Natural Resources
Research, 59(3), 533-541. (In Persian(
- El-ossta, E., Qahwaji, R. & Ipson, S. S.
(2013). Detection of dust storms using
MODIS reflective and emissive bands. IEEE
Journal of Selected Topics in Applied Earth
Observations and Remote Sensing, 6(6),
2480-2485.
- Huang, M., Peng, G., Zhang, J. & Zhang, S.
(2006). Application of artificial neural
networks to the prediction of dust storms in

02

-

-

-

-

-

-

Northwest China. Global and Planetary
Change,
52(1-4),
216-224.
Doi:
10.1016/j.gloplacha.2006.02.006.
Iranmanesh. F., Arab, K. M. & Akram, M.
(2005). Investigation of dust origins and
characteristics of their spreading in sistan's
storms, Iran Region, using image processing.
Pajouhesh & Sazandegi, 67, 25-33. (In
Persian(
Jokar, J., mousivand, A. & Komaki, C. B.
(2009). Risk warning and crisis management
for dust storm effects on western border of
Iran. Cartography and Geoinformatics for
Early Warning and Emergency, 19-22.
Jooybari, S., Rezaee, P., Soleimani, F. &
Davoodi, H. (2019). Dust and its centers:
basics and methods of identifying and
stabilizing, with a special attitude to the
Khuzestan Plain. Applied Sedimentology,
7(14), 129-142. (In Persian)
Li, X. & Song, W. (2009). Dust storm
detection based on Modis Data. In
International conference on geo-spatial
solutions for emergency management and the
50th anniversary of the Chinese Academy of
surveying and mapping (pp. 14-19).
Mousavi, S., Khamooshi, S. & Tamassoki, E.
(2014). Synoptic analysis of extreme dust
storms in Kermanshah. Environmental
Erosion Research Journal, 4(1), 39-49. (In
Persian)
Schlesinger, P., Mamane, Y. & Grishkan, I.

04

1041  بهار،1  شماره،2  سال،مدیریت جامع حوزههای آبخيز
تمسکی و همکاران

(2006). Transport of microorganisms to Israel
during Saharan dust events. Aerobiologia,
22(4), 259-273.
- Taghavi, F., Owlad, E., Safarrad, T. &
Irannejad, P. (2013). Identifying and
monitoring dust storm in the western part of
Iran using remote sensing techniques.
Journal of the Earth and Space Physics,
39(3), 83-96. (In Persian(
- Tamassoki, E., Khoorani, A., Dervishi
Bolorany, A. & Noheghar, A. (2015). Dust
storms monitoring and predicting, using
remote sensing, geographic information
systems and observational data based on
NDVI and climate elements (A case study:
South and South East of Iran). Iranian
Journal of Remote Sensing & GIS, 7(4), 2744. (In Persian(
- Torkashvand, M. G. (2018). Modeling of
atmospheric regional circulation for event of
most severe spring dust storms on West of

Iran.
Journal
of
Spatial
Analysis
Environmental Hazarts, 5(2), 19-34. Doi:
10.29252/jsaeh.5.2.19. (In Persian)
- Vali, A., Khamooshi, S., Mousavi, S., Panahi,
F. & Tamassoki, E. (2014). Climatic analysis
and routing of comprehensive dust storms in
the south and center of Iran. Journal of
Environmental Studies, 40(4), 961-972. Doi:
10.22059/jes.2014.53012. (In Persian(
- Valizadeh Kamran, K. & Namdari, S. (2020).
Temporal-spatial analysis of aerosols trend in
the zone of influence Urmia aerosols by
processing of satellite imageries in 20002015 (Case study: East Azerbaijan and West
Azerbaijan). Geography and Planning,
24(72),
427-446.
Doi:
10.22034/gp.2020.10826. (In Persian(
- Zoualfaghari, A. H. & Abedzadeh, M.
(2006). A synoptic analysis of dust systems at
the west part of Iran. Geography and
Development, 3(6), 173-188. (In Persian)

Integrated Watershed Management, Spring 2022, 2(1), 49-60

Article Type: Research

doi: 10.22034/iwm.2022.552676.1029

Online ISSN: 2783-4581

An Analysis of the Consequences of Improper Exploitation of Groundwater Resources
in Rural Areas of the Western Basin of Jazmourian Wetland
Moslem Savari1 and Hamed Eskandari Damaneh2*
1- Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Agricultural Sciences and
Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran
2- Postdoctoral Researcher, Department of Reclamation of Arid and Mountainous Regions, Faculty of Natural
Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
*Corresponding author: hamed.eskandari@ut.ac.ir
(Received: 26 April 2022

Revise: 22 May 2022

Accepted: 24 May 2022)

Extended Abstract
Introduction: Groundwater is an essential resource for agriculture in all areas, including arid and semi-arid regions. It also
plays an important role in the social and economic development of different regions (Savari & Amghani, 2022). Water is needed
for a variety of economic activities, including energy and food production (Marston et al., 2018). In addition, it is closely
related to the preservation of human generations (Singh et al., 2020). Increasing population growth in Iran as a result of land
use changes and increased urban, industrial and agricultural activities has increased the use of groundwater resources so that in
recent years these resources are at risk of pollution, quantitative decline and quality degradation. In recent years, due to the
reduction of surface water which results from frequent and successive droughts, there has been increased pressure from farmers
to exploit more groundwater through authorized and unauthorized wells, which has had many negative consequences for the
agricultural and environmental sectors. Therefore, farmers and policymakers in this area need to be aware of the consequences
of excessive use of groundwater to provide a comprehensive and strategic planning for safe use of groundwater. In this regard,
the present study was conducted with the general purpose of an analysis of the consequences of improper exploitation of
groundwater resources in rural areas of the western basin of Jazmourian Wetland.
Materials and Methods: This research is a descriptive correlational study in terms of the nature of quantitative research,
according to the applied purpose, in terms of data collection. The statistical population of the study included all operators with
wells (semi-deep and deep) in the area of Jazmourian wetland (N: 6112). Using Cochran's sampling formula, 153 of them were
selected as a sample. To increase the validity of the findings, 185 questionnaires were distributed by random sampling method.
Finally, 174 questionnaires were completed and analyzed. The main research tool was a researcher-made questionnaire which
was pre-tested. The questionnaire consisted of two parts. The first part included the item related to the individual, social and
economic characteristics of the exploiters, and the second part included 24 items to investigate the consequences of improper
exploitation of groundwater resources in the agricultural sector. To determine the validity of the questionnaire, a panel of
experts including experts in the field of agricultural extension and education of Khuzestan University of Agricultural Sciences
and Natural Resources was used. Based on their opinions and suggestions, the necessary amendments were made to the
questionnaire. In order to estimate the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha coefficient test was used. The alpha
value for the outcomes section was 0.88. Since the calculated Cronbach's alpha coefficients of the questionnaire are higher than
0.7, the questionnaire has good reliability. In order to analyze the data in both descriptive and inferential sections, SPSS software
was used. For this purpose, in the descriptive statistics section, frequency, percentage, mean and standard deviation were used.
In the inferential statistics section, exploratory factor analysis was used.
Results and Discussion: The results of descriptive statistics showed that the mean age of the beneficiaries studied was 43.58
with a standard deviation of 11.25 years, the youngest of who was 21 years old and the oldest of who was 74 years old. Their
average annual income according to the results was 7.63 million Tomans. Also, the average use of communication media
among the operators under study was 2.21 with a standard deviation of 2.25 hours per day. Their average agricultural work
experience was 19.82 years with a standard deviation of 11.14 years. The exploited farmers had an average of 7.50 ha of land.
In order to prioritize the consequences of improper exploitation of groundwater resources in the agricultural sector in the study
area, the coefficient of variation was used. Based on the respondents' views, the results showed that the most important
consequences of groundwater resources in the agricultural sector in the study area included «increasing the phenomenon of
poverty in the long run» and «difficult farm management» The analysis of the consequences of improper exploitation of
groundwater resources in the agricultural sector was the next case of statistical analysis, for which the exploratory factor
analysis method was used. KMO coefficient and Bartlett test were used to determine the suitability of the data for factor
analysis. The KMO value was 0.874 and the Bartlett test value was 632.895 (p= 0.000) which indicates the suitability of the
data for factor analysis. In the meantime, four factors with values higher than 1 were extracted. These four factors explained
76.846% of the total variance. 33.59% of the remaining variance was related to factors that were not identified in this analysis.
According to the specific value in Table 2, the first factor had the highest share (4.69) and the last factor (fourth) had the lowest
share (2.73) in explaining the total variance.
Conclusion: Increasing groundwater consumption in order to develop the agricultural sector combined with successive
droughts has led to a sharp decline in groundwater levels. This has led to landslides and soil erosion. In the current study, some
economic and social issues of landslides caused by improper use of groundwater in the western basin of Jazmourian Wetland
were investigated. The results of factor analysis summarized the consequences of improper use of groundwater in four
environmental, economic, social and psychological factors that could explain more than 75% of the total variance.
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چکیده
در سالهای اخیر به دلیل کاهش آبهای سطحی به دالیل مختلف ،فشار مضاعفی از طرف کشاورزان برای بهرهبرداری بیشتر از آبهای
زیرزمینی صورت گرفته است که این امر پیامدهای بسیاری را برای بخشهای کشاورزی و محیطزیست به دنبال داشته است؛ بنابراین نیاز
است کشاورزان و سیاستگذاران این حوضه با یک برنامهریزی جامع و استراتژیک زمینه استفاده ایمن از آبهای زیرزمینی را فراهم کنند
و خود را با شرایط جدید سازگار سازند .در این راستا هدف کلی این تحقیق ،پیامدهای بهرهبرداری بیرویه از منابع آب زیرزمینی در مناطق
روستایی میباشد .جامعه آماری تحقیق شامل همهی بهرهبرداران دارای چاههای نیمهعمیق و عمیق ،در حوضه غرب تاالب جازموریان در
سال  1248بوده ( )N: 6112و با استفاده فرمول نمونهگیری کوکران  180نفر برای مطالعه انتخاب شدند .ابزار اصلی تحقیق پرسشنامهای
بود که روایی آن توسط گروه متخصصان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد ( .)α>0.7نتایج ضریب تغییرات برای
اولویتبندی پیامدهای بهرهبرداری بیرویه از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی بر اساس دیدگاه پاسخگویان نشان داد که مهمترین
پیامدهای بهرهبرداری بیرویه از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی در منطقه مورد مطالعه شامل موارد «افزایش پدیده فقر در
بلندمدت» و «مدیریت سخت مزرعه» بود .همچنین نتایج تحلیل عاملی اکتشافی در این پژوهش نشان داد که این پیامدها در میان جوامع
محلی منطقه در عاملهای محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و روانشناختی طبقهبندی میگردند که این چهار عامل در مجموع  80/58درصد
از کل واریانس را تبیین مینمایند 32/20 .درصد واریانس باقیمانده مربوط به عواملی بوده که در این تحلیل شناسایی نشده است.
واژههای کلیدی :تاالب جازموریان ،توسعه پایدار ،مدیریت آب ،منابع آب زیرزمینی ،مناطق روستایی.

استناد :سواری ،م؛ و اسکندری دامنه ،ح .)1041( .تحلیلی بر پیامدهای بهرهبرداری بیرویه از منابع آب زیرزمینی در حوضه
غرب تاالب جازموریان .مدیریت جامع حوزههای آبخیز.04-04 ،)1(2 ،
حق چاپ:
حق چاپ برای نویسنده (گان) این مقاله محفوظ است .بر اساس قوانین انتشارات با دسترسی
آزاد ،تمام مطالعات چاپ شده در این مجله بهصورت آزاد در وبسایت مجله برای عموم بدون
پرداخت هزینه قابلدسترس است.
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مقدمه
امروزه وقوع حوادث و بالیای شدید مربوط به تغییرات
آب و هوایی در جهان در حال افزایش است
(.)Feldmeyer et al., 2020; Savari & Moradi, 2022
در سالهای اخیر نگرانی اکثر کشورها در زمینه کمبود
منابع آب ،تغییر آب و هوا ،شدت و مدت زمان
خشک سالی و همچنین اثرات آن ،باعث توجه بیشتر
آنها به بحرانهای اقلیمی شده است ( Khatibi et al.,
 .)2019در مواجهه با این چالشها و بحرانهای اقلیمی،
چگونگی مقابله با تغییرات مختلف و اثرات نامطلوب آن
مسئله بسیار مهم و حیاتی میباشد ( Zhang et al.,
 .)2020کمبود آب و خشکسالی ،منابع روستایی و
امنیت غذایی در کشورهای مختلف را تهدید میکند،
زیرا اثرات منفی بر تولید محصوالت کشاورزی میگذارد
( .)Mohmmed et al., 2018کمبود آب بر بخشهای
دیگر اقتصادی اثرات مخربی میگذارد و عرصه را برای
محیطزیست انسانی محدود میکند ( Savari et al.,
 )2022و زیانهای شدیدی را بر تولید محصوالت
کشاورزی وارد کرده است ( )Jia et al., 2020زیرا
کشاورزی ذات ًا و ماهیتاً به کمبود آب و خشکسالی
حساس است و تغییرات آب و هوایی بهطور مستقیم بر
سیستم تولید محصوالت کشاورزی تأثیرگذار است
(.)Savari & Amghani, 2022
آب عالوه بر اینکه یک منبع ضروری برای کشاورزی
است نقش مهمی در توسعه اجتماعی و اقتصادی مناطق
مختلف ایفا میکند ( .)Savari & Amghani, 2022آب
برای انواع فعالیتهای اقتصادی ازجمله تولید انرژی و
مواد غذایی موردنیاز است ( )Marston et al., 2018و
ارتباط تنگاتنگی با حفظ نسلهای انسانی دارد ( Singh
 .)et al., 2020این در حالی است که به گزارش مجمع
جهانی اقتصاد ،کمبود آب و بحرانهای آن یکی از پنج
خطر مهم جهان است ( ;Warner & Diaz, 2021
 .)Warner, 2021کاهش کمیت و کیفیت آب مناسب
برای مصرف انسان یکی از مهمترین چالشهای
زیستمحیطی قرن  21است که بشر با آن مواجه است

( .)Aprile & Fiorillo, 2017; Liu et al., 2020کمبود
آب در بلندمدت که به دنبال آن سطح آب موجود در
طبیعت بهطور مداوم کمتر از میزان نیاز بشر باشد،
تحوالت اجتماعی و انسانی در وضعیت خطرناکی قرار
میگیرد (.)Omer et al., 2020; Aslam et al., 2021
رشد روزافزون جمعیت در کشور ایران و در نتیجهی
آن تغییرات کاربری اراضی و افزایش فعالیتهای شهری،
صنعتی و کشاورزی باعث افزایش بهرهبرداری از منابع
آب زیرزمینی شده است بهطوریکه این منابع در
سالهای اخیر در معرض خطر آلودگی ،افت کمی و تنزل
کیفی قرار دارند ( .)Savari et al., 2020از اولین
پیامدهای افزایش جمعیت ،فشار بیشازحد بر منابع آبی
میباشد و به دنبال آن مدیریت نادرست منابع ،باعث
کاهش کمی و کیفی منابع آبی و کشاورزی شده است
( .)Safa & Valinia, 2020ایران هم سرزمینی خشک و
بیابانی با نزوالت جوی بسیار کم بوده که میزان بارندگی
در آن کمتر از یکسوم بارندگی در دنیاست؛ بنابراین
استفاده از سفرههای آب زیرزمینی در کشور امری رایج
شده است .بیش از  21درصد سفرههای آبهای
زیرزمینی کشور به دلیل برداشت بیشازحد در شرایط
بحرانی قرار دارد؛ بر همین اساس ،برداشت آبهای
زیرزمینی بدون هیچ برنامهای در سالهای آینده کشور
را با چالشی بزرگ مواجه میکند ( Mohammadi et
 .)al., 2016مصرف بیرویه و هدررفت آب در بخش
کشاورزی و همچنین مدیریت پسابها از چالشهای
اصلی توسعه مدیریت منابع آب کشور است
( .)Nabiafjadi et al., 2014استحصال غیراستاندارد
آبهای زیرزمینی ،آلودگی ناشی از پساب و فاضالب و
فعالیتهای انسانی از دیگر مشکالت مدیریت منابع آب
زیرزمینی است ( .)Taherabadi et al., 2016امروزه در
اغلب نقاط کشور به دالیل مختلفی ازجمله استحصال
بیرویه و غیرمنطقی از منابع آب موجود ،بهویژه آبهای
زیرزمینی ،بروز مشکالتی مانند خشکسالی ،عدم رعایت
اصول حفاظت در بهرهبرداری از منابع آب ،برخی از
منابع آبی کشور از بین رفتهاند و یا اینکه در معرض
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خطر نابودی قرار گرفتهاند ( Eskndari Dameneh et

 .)al., 2019a; Moghaddam et al., 2013در صورتیکه
افت آب زیرزمینی در دشتهای کشور ادامه پیدا کند،
عالوه بر شوری آب منجر به تهی شدن کامل دشتها از
منابع آب خواهد شد و همه سرمایهگذاری انجام شده و
امکانات معیشتی به وجود آمده در این دشتها از بین
خواهد رفت .این امر مشکالت زیادی را به دنبال خواهد
داشت ( .)Bear & Cheng, 2010نتایج  Shahpasandو
 )2411( Savariدر حوزه سد قشالق استان کردستان
نشان داد به ترتیب موانع قانونی و سیاستگذاری،
اقتصادی -حمایتی ،آموزشی -ترویجی ،نظامهای
بهرهبرداری ،اجتماعی ،نهادی و سازمانی ،برنامهریزی و
طبیعی بهعنوان مهمترین موانع مدیریت پایدار آب
کشاورزی شناخته شدند .بر اساس نتایج پژوهش
 Panahiو همکاران ( )2410موانع موجود در بهکارگیری
مدیریت بهینه منابع آب کشاورزی ،به ترتیب اهمیت ،به
چهار گروه اقتصادی و مالی ،برنامهریزی ،آموزش و
ترویج ،و موانع طبیعی دستهبندی شدند Savari .و
همکاران ( )2421تحت عنوان بررسی عوامل
تعیینکننده رفتار حفاظت از آب در میان گندمکاران
استان خوزستان نشان داد نه ساختار اولیه شامل آگاهی
از پیامدها ،آگاهی از نیاز ،مسئولیت موقعیتی ،اثربخشی
نتایج ،توانایی ،نفی مسئولیت ،هنجارهای شخصی ،غرور
احساسات و احساس گناه همه اثرات قابلتوجهی بر
رفتار حفاظت از آب کشاورزان دارندEbrahimi .
( )2442در پژوهشی در زمینه پیامدهای بهرهبرداری
بیرویه از آب زیرزمینی در شهرستان رفسنجان به این
نتیجه رسید که بهرهبرداری بیرویه از آب موجب خالی
شدن آبخوانها و به وجود آمدن شرایط بحرانی در
منطقه شده است )2412( Moslemi .در پژوهشی در
زمینه بهرهبرداری بیرویه از منابع آب زیرزمینی در
استان هرمزگان عنوان نمود که در نتیجه برداشت
بیرویه از سفرهی آب زیرزمینی در این استان،
پیامدهایی نظیر تغییر کیفیت آب زیرزمینی ،افزایش
آسیبپذیری دشت به خشکسالی و نشست زمین رخ
داده است .عالوه بر این ،نتایج این پژوهش بیانگر آن بود

اگر بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی و شرایط تغذیه و
تخلیه در منطقه به شکل کنونی ادامه یابد تا سال 1040
تراز آب زیرزمینی بیش از  0/2متر دیگر افت خواهد
کرد .در این حالت اندازهی افت در نواحی مرکزی دشت
بیش از  12متر خواهد بود و ممکن است بحرانهای
اجتماعی و اقتصادی و زیستمحیطی در منطقه شکل
بگیرد.
بهطور کلی میتوان گفت که در چند سال اخیر به
دلیل کاهش آبهای سطحی در اثر خشکسالیهای
مکرر ،فشار مضاعفی از طرف کشاورزان برای بهرهبرداری
بیشتر از آبهای زیرزمینی از طریق چاههای مجاز و
غیرمجاز صورت گرفته است که پیامدهای منفی بسیاری
را برای بخشهای کشاورزی و محیطزیست به دنبال
داشته است؛ بنابراین نیاز است کشاورزان و
سیاستگذاران این حوزه با پیامدهای استفاده بیرویه از
آبهای زیرزمینی آشنا شوند تا با یک برنامهریزی جامع
و استراتژیک زمینه استفاده ایمن از آبهای زیرزمینی
را فراهم کنند .در راستای این مهم پژوهش حاضر با
هدف کلی تحلیلی بر پیامدهای بهرهبرداری بیرویه از
منابع آب زیرزمینی در مناطق روستایی حوضه غرب
تاالب جازموریان انجام شد.

مواد و روشها
معرفی منطقه
این پژوهش در میان بهرهبرداران حوضه غرب تاالب
جازموریان انجام شد (شکل  .)1حوضه غرب تاالب
جازموریان با توجه به شرایط اقلیمی حاکم بر آن و
کمبود بارش و خشکسالیهای متوالی و خشک شدن
رودخانه دائمی و پر آب هلیلرود در آن به علت احداث
سد جیرفت و نیز افزایش تراکم جمعیت به منابع آب
زیرزمینی وابسته است ( Eskandari Damaneh et al.,
 .)2018بهطوریکه در حال حاضر به علت برداشت
بیرویه از این منابع و پیامدهای حاصل از آن یکی از
دشتهای ممنوعه در کشور محسوب میشود .بر اساس
آخرین آماربرداری ،حدود  0112چاه (نیمهعمیق و
عمیق) 1444 ،چشمه و  240قنات وجود دارد که
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تخلیهای بالغبر  414میلیون مترمکعب در سال را به
آبخوان حوضه غرب تاالب جازموریان اعمال میکنند .از
اینرو میزان تخلیه ،بخش صنعت با مصرف  4/20درصد

میزان کل تخلیه ،کمترین مقدار و بخش کشاورزی با
 4/40درصد بیشترین میزان بهرهبرداری را به خود
اختصاصدادهاند (.)Eskandari Damaneh et al., 2018

شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه
Figure 1- Location of the study area

این تحقیق از نظر ماهیت از نوع تحقیقات کمی ،با
توجه به هدف کاربردی ،از لحاظ گردآوری دادهها جزء
تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری
تحقیق شامل همهی بهرهبرداران دارای چاه (نیمهعمیق
و عمیق) ،در حوضه تاالب جازمویان بودند (.)N=6112
با استفاده فرمول نمونهگیری کوکران تعداد  110نفر از
آنها بهعنوان نمونه انتخاب شدند که برای افزایش اعتبار
یافتهها  121پرسشنامه با روش نمونهگیری تصادفی
توزیع شد که در نهایت تعداد  120پرسشنامه بهصورت
کامل تکمیل گردید و مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
ابزار اصلی تحقیق ،پرسشنامهای محقق ساخته و از
پیشآزمون شده بود .پرسشنامه مذکور شامل دو
قسمت بود .بخش اول :گویه مربوط به ویژگیهای فردی،
اجتماعی و اقتصادی بهرهبرداران و قسمت دوم شامل
 20گویه جهت بررسی پیامدهای بهرهبرداری بیرویه از
منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی بود .جهت

تعیین روایی پرسشنامه از گروه متخصصان که شامل
متخصصان رشتههای ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان بودند استفاده
شد و بر اساس نظرها و پیشنهادهای آنان اصالحات الزم
در پرسشنامه به عمل آمد .بهمنظور برآورد پایایی
پرسشنامه از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده
گردید که مقدار آلفا برای قسمت بخش پیامدها 4/22
به دست آمد .با توجه با اینکه ضرایب آلفای کرونباخ
مـحاسبـه شده پرسشنامه باالتر از  4/2است
پرسشنامه از پایایی خوبی برای انجام تحقیق برخوردار
بود.
بهمنظور تحلیل دادهها در دو بخش توصیفی و
استنباطی از نرمافزار  SPSSwin23استفاده شد .بدین
مـنظور در بخش آمار توصیفی از فراوانی ،درصد،
میانگین و انحراف معیار در بخش آمار استنباطی از
تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.

تحلیلی بر پیامدهای بهرهبرداری بیرویه از منابع آب زیرزمینی در حوضه غرب تاالب جازموریان
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نتایج
بررسی

ویژگیهای

اقتصادی

و

حرفهای

مـطالعه به طـور متـوسط دارای  2/14هکتار زمین
بودند.

بهرهبرداران مورد مطالعه

اولویتبندی پیامدهای بهرهبرداری بیرویه از

نـتایج نشان داد که میانگین سن بهرهبرداران مطالعه
شده  00/12با انحراف معیار  11/21سال بود که
جوانترین آنان  21سال و مسنترین آنان  20سال
داشت .مـیانگین درآمد سـالیـانه آنها برحـسب نتایج
به دست آمده  2/00میلیون تومان بود ،همچنین
مـیانگین استفاده از رسانه ارتباطی در بین بهرهبرداران
مـورد مطالـعه  2/21با انحراف معیار  2/21ساعت در
روز میباشد .میانگین سابقه کار کشاورزی آنها 14/22
با انحراف معیار  11/10سال بود .بهرهبرداران مورد

منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی
بهمنظور اولویتبندی پیامدهای بهرهبرداری بیرویه از
منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی در منطقه مورد
مطالعه از ضریب تغییرات استفاده شد .بر اساس دیدگاه
پاسخگویان نتایج نشان داد که مهمترین پیامدهای
استفاده بیرویه از منابع آب زیرزمینی در بخش
کشاورزی در منطقه مورد مطالعه شامل موارد «افزایش
پدیده فقر در بلندمدت» و «مدیریت سخت مزرعه» بود
(جدول .)1

جدول  -1اولویتبندی پیامدهای بهرهبرداری بیرویه از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی
Table 1- Prioritization of the consequences of improper exploitation of groundwater resources in the
agricultural sector
ضریب تغییرات

انحراف معیار

Priority

Coefficient of
variation

Standard
deviation

Mean

1

0.310

1.12

3.61

2

0.325

1.08

3.32

3

0.327

1.13

3.45

4

0.331

1.22

3.68

5

0.336

1.15

3.42

6

0.344

1.19

3.45

7

0.346

1.17

3.38

8

0.351

1.24

3.53

9

0.352

1.15

3.27

10

0.356

1.17

3.28

11

0.359

1.21

3.37

12

0.360

1.18

3.27

اولویت

میانگین

آیتمها
Items

 افزایش پدیده فقر در بلندمدت- Increasing the phenomenon of poverty in the long run

 مدیریت سخت مزرعه- Hard farm management

 فرونشست یا کاهش تخلخل خاک- Subsidence or reduction of soil porosity

 افت سطح آب زیرزمینی و کاهش حجم آبخوانها- Decrease in groundwater level and reduction of aquifer
volume

 تخریب سیستمهای آبیاری- Destruction of irrigation systems

 افزایش فشارهای روانی بر اثر تنگی معیشت- Increased psychological stress due to poverty

 کاهش سرزندگی و نشاط در جوامع محلی- Decreased vitality and vibrancy in local communities

 افزایش وابستگی به نهادهای دولتی- Increasing dependence on government institutions

 افزایش ضایعات زراعی و باغی- Increasing crop and garden waste

 کاهش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی و باغی- Quantitative and qualitative reduction of agricultural and
horticultural products

 کاهش تنوع زیستی و تغییرات پوشش گیاهی- Reducing biodiversity and vegetation changes

 روستاگریزی و تغییر نوع معیشت- Village escape and change of livelihood
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ادامه جدول -1
Table 1- Continued
 -تجمیع نمک در سطح خاک و کاهش حاصلخیزی خاک

13

0.364

1.21

3.32

14

0.373

1.19

3.19

15

0.378

1.18

3.12

16

0.385

1.36

3.53

17

0.386

1.27

3.29

18

0.390

1.28

3.26

19

0.415

1.31

3.15

20

0.428

1.34

3.13

21

0.429

1.28

2.98

22

0.450

1.10

2.44

23

0.473

1.24

2.62

24

0.383

1.19

3.10

تحلیل پیامدهای بهرهبرداری بیرویه از منابع
آب زیرزمینی در بخش کشاورزی
تحلیل پیامدهای بهرهبرداری بیرویه از منابع آب
زیرزمینی در بخش کشاورزی مورد بعدی تحلیلهای
آماری بود که برای این منظور از روش تحلیل عاملی
اکتشافی استفاده شد .جهت تعیین مناسب بودن دادهها
برای تحلیل عاملی از ضریب  KMOو آزمون بارتلت
استفاده شد .مقدار  KMOبرابر  4/220و مقدار آزمون
بارتـلت بـرابر  )p= 0.000( 002/241به دسـت آمده که

- Accumulation of salt in the soil surface and reduction of soil
fertility

 کاهش وابستگی معیشت به کشاورزی- Reducing dependence of livelihood on agriculture

 افزایش عمق چاهها و افزایش کف شکنی- Increasing the depth of wells and increasing floor breaking

 ناامیدی از بهبود وضعیت کشاورزی- Disappointment with the improvement of the agricultural
situation

 افزایش پدیده گردوغبار در منطقه- Increased dust phenomenon in the area

 کاهش ریسکپذیری در میان بهرهبرداران- Reducing risk among operators

 تغییر الگوی کشت- Changing the cultivation pattern

 بیابانزایی و تغییر اکوسیستم منطقه- Desertification and change of ecosystem of the region

 خشک شدنها چشمهها و تاالبها- Drying springs and wetlands

 کاهش نقدینگی و سودمندی مزرعه- Reduction of liquidity and profitability of the farm

 کاهش امنیت معیشت در بلندمدت- Decreasing the security of livelihood in the long run

 کاهش قیمت اراضی زراعی و باغی- Reducing the price of agricultural and garden lands

نشاندهنده مناسب بودن دادهها برای تحلیل عاملی
است .در این بین ،چهار عامل با مقادیر ویژه باالتر از یک
استخراج گردید .این چهار عامل  20/200درصد از کل
واریانس را تبیین نمودهاند 00/14 .درصد واریانس
باقی مانده مربوط به عواملی بوده که در این تحلیل
شناسایی نشده است .با توجه به مقدار ویژه در جدول
 ،2عامل اول بیشترین سهم ( )0/04و عامل چهارم
کمترین سهم ( )2/20را در تبیین واریانس کل داشته
است.

جدول  -3مقدار ویژه عاملها
درصد تجمعی

Table 2- Eigenvalues of factors
واریانس

The cumulative percentage
24.735
42.639
60.36
76.846

Variance
24.735
17.904
17.771
16.486

مقدار ویژه

عامل

Eigenvalue
7.662
4.110
4.015
3.373

Factors
1
2
3
4

تحلیلی بر پیامدهای بهرهبرداری بیرویه از منابع آب زیرزمینی در حوضه غرب تاالب جازموریان

 پس از بررسی متغیرهای مربوط به هر عامل و بار.است
: عوامل به این ترتیب نامگذاری شده است،عاملی آنها
.پیامدهای محیطی؛ اقتصادی؛ محیطی و روانشناختی
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 از،به منظور استخراج عاملها به صورت واضحتر
 بار عاملی.چرخش عاملی واریماکس استفاده شده است
 ارائه شده0 هر متغیر پس از چرخش عاملی در جدول

 تحلیل پیامدهای بهرهبرداری بیرویه از منابع آب زیرزمینی-2 جدول
Table 3- Analysis of the consequences of improper exploitation of groundwater resources
عامل

گویههای هر عامل

Factors

Items of each factor

بار عاملی
Factor load

 فرونشست یا کاهش تخلخل خاک-

0.784

- Subsidence or reduction of soil porosity

 بیابانزایی و تغییر اکوسیستم منطقه- Desertification and change of ecosystem of the region

 تجمیع نمک در سطح خاک و کاهش حاصلخیزی خاک- Accumulation of salt in the soil surface and reduction of soil fertility

* پیامدهای محیطی
Environmental
consequences

 افزایش عمق چاهها و افزایش کف شکنی- Increasing the depth of wells and increasing floor breaking

 افزایش پدیده گردوغبار در منطقه- Increased dust phenomenon in the area

 کاهش تنوع زیستی و تغییرات پوشش گیاهی- Reducing biodiversity and vegetation changes

 افت سطح آب زیرزمینی و کاهش حجم آبخوانها- Groundwater level drop and reduction of aquifers

 خشک شدنها چشمهها و تاالبها- Drying springs and wetlands

 تخریب سیستمهای آبیاری- Destruction of irrigation systems

 کاهش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی و باغی* پیامدهای
اقتصادی
Economic
consequences

- Quantitative and qualitative reduction of agricultural and horticultural products

 افزایش ضایعات زراعی و باغی- Increasing crop and garden waste

 کاهش نقدینگی و سودمندی مزرعه- Reduction of liquidity and profitability of the farm

 کاهش قیمت اراضی زراعی و باغی- Reducing the price of agricultural and garden lands

 تغییر الگوی کشت- Changing the cultivation pattern

 کاهش وابستگی معیشت به کشاورزی- Reducing dependence of livelihood on agriculture

 افزایش وابستگی به نهادهای دولتی- Increasing dependence on government institutions

* پیامدهای
اجتماعی
Social *
consequences

 افزایش پدیده فقر در بلندمدت- Increasing the phenomenon of poverty in the long run

 مدیریت سخت مزرعه- Strict farm management

 کاهش امنیت معیشت در بلندمدت- Decreased livelihood security in the long run

 روستاگریزی و تغییر نوع معیشت- Rural exodus and change of livelihood

0.685
0.625
0.745
0.766
0.587
0.485
0.658
0.784
0.788
0.752
0.745
0.766
0.652
0.788
0.744
0.685
0.777
0.565
0.577

 ناامیدی از بهبود وضعیت کشاورزی- Disappointment with the improvement of the agricultural situation

* پیامدهای
روانشناختی
Psychological *
consequences

 کاهش سرزندگی و نشاط در جوامع محلی-

0.985

- Decreased vitality in local communities

 کاهش ریسکپذیری در میان بهرهبرداران- Reducing risk among operators

 افزایش فشارهای روانی بر اثر تنگی معیشت- Increased psychological stress due to poverty

0.854
0.524
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بحث و نتیجهگیری
افزایش مصرف آبهای زیرزمینی بهمنظور توسعه بخش
کشاورزی توأم با خشکسالیهای متوالی باعث کاهش
شدید سطح آبهای زیرزمینی شده است .این مسئله
پدیده نشست زمین و فرسایش خاک را به همراه داشته
است .در این مطالعه برخی از مسائل اقتصادی و
اجتماعی پدیده نشست زمین ناشی از بهرهبرداری
بیرویه از آبهای زیرزمینی در حوضه غرب تاالب
جازموریان مورد بررسی قرار گرفت که این پیامدها در
ادامه مورد تحلیل قرار میگیرند.
پیامدهای محیطی :این آسیب بهعنوان مهمترین
پیامدهای بهرهبرداری بیرویه از منابع آب زیرزمینی در
حوضه غرب تاالب جازموریان شناخته شد .این عامل
شامل موارد فرونشست یا کاهش تخلخل خاک،
بیابانزایی و تغییر اکوسیستم منطقه ،تجمیع نمک در
سطح خاک و کاهش حاصلخیزی خاک ،افزایش عمق
چاهها و افزایش کفشکنی ،افزایش پدیده گردوغبار در
منطقه ،کاهش تنوع زیستی و تغییرات پوشش گیاهی،
افت سطح آب زیرزمینی و کاهش حجم آبخوانها و
خشک شدنها چشمهها و تاالبها بود .نتایج این بخش
نشان میدهد که بخش محیطی بیش از همه بخشها از
بهرهبرداری بیرویه منابع آب زیرزمینی آسیب میبیند.
در میان عاملهای این بخش بر اساس بار عاملی آنها
میتوان گفت که دو عامل فرونشست یا کاهش تخلخل
خاک و افزایش پدیده گردوغبار در منطقه بیش از سایر
عاملها برای کشاورزان اتفاق میافتد که با نتایج
 Eskandari Damanehو همکاران ( 2414ب) مطابقت
دارد.
پیامدهای اقتصادی :بخش اقتصادی بعد از آسیبهای
محیطی بهعنوان دومین پیامد مهم ناشی از
بهرهبرداریهای بیرویه از آبهای زیرزمینی شناخته
شد .این عامل شامل تخریب سیستمهای آبیاری ،کاهش
کمی و کیفی تولیدات کشاورزی و باغی ،افزایش ضایعات
زراعـی و باغـی ،کاهـش نقدینگی و سـودمـندی مزرعه،

کاهش قیمت اراضی زراعی و باغی و تغییر الگوی کشت
بود .در بخش اقتصادی جوامع روستایی به دلیل
وابستگی زیاد به منابع آبی ،در صورت کاهش این منابع،
میزان تولیدات کشاورزان از لحاظ کمی و کیفی افت
خواهد کرد و از طرفی افزایش فشار به بخش آب
زیرزمینی موجب افزایش نمک در آب میشود که باعث
آسیب به سیستمهای آبیاری میشود و کشاورزان از نظر
مالی خسارات باالیی را متحمل میشوند که با نتایج
 Savariو همکاران ( )2424مطابقت دارد.
پیامدهای اجتماعی :پیامدهای این بخش شامل
کاهش وابستگی معیشت به کشاورزی ،افزایش وابستگی
به نهادهای دولتی ،مدیریت سخت مزرعه ،کاهش امنیت
معیشت در بلندمدت و روستاگریزی و تغییر نوع معیشت
است .در تحلیل این بخش میتوان گفت که آسیبهای
وارده به مناطق روستایی در اثر استفاده بیرویه از منابع
ال به هم وابسته هستند در صورتیکه بخش
آب کام ً
محیطی آسیب ببیند بهتبع آن سایر بخشهای اقتصادی
و اجتماعی و روانشناختی نیز آسیب خواهند دید؛
بنابراین پیامدهای اجتماعی نتیجه آسیبهای وارد به
جوامع روستایی در بخشهای محیطی و اقتصادی است.
کاهش دسترسی به منابع آب همواره موجب افزایش فقر
و ناامنی غذایی در جوامع روستایی خواهد شد زیرا سطح
تولید کشاورزی وقتی کاهش یابد میزان درآمد
خانوارهای روستایی نیز آسیب خواهد دید و در صورت
تکرار آن بخش اعظم کشاورزان از بخش کشاورزی خارج
خواهند شد زیرا سطح وابستگی معیشت به بخش
کشاورزی کاهش پیدا میکند.
پیامدهای

روانشناختی:

آخرین

پیامدهای

بهرهبرداری بیرویه در میان جوامع محلی حوضه غرب
تاالب جازموریان پیامدهای روانشناختی بود .پیامدهای
روانشناختی در این پژوهش شامل ناامیدی از بهبود
وضعیت کشاورزی ،کاهش سرزندگی و نشاط در جوامع
محلی ،کاهش ریسکپذیری در میان بهرهبرداران و
افزایـش فـشارهای روانی بر اثر تنـگی معیـشت بـود .در

تحلیلی بر پیامدهای بهرهبرداری بیرویه از منابع آب زیرزمینی در حوضه غرب تاالب جازموریان

بیرویه از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی در

12

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی مهمترین پیامدهای
استفاده بیرویه از منابع آب زیرزمینی را در عاملهای
 اجتماعی و روانشناختی خالصه کرد، اقتصادی،محیطی
 درصد از واریانس21 که این عاملها توانستند بیش از
 بهطور کلی نتایج این پژوهش.کل را تبیین نمایند
میتواند به سیاستگذاران بخش کشاورزی و منابع
طبیعی جهت اعمال سیاستها و برنامههای کاربردی
.کمک شایانی نماید

تحلیل این یافته میتوان گفت که در زمان خشکسالی
 بسیاری از کشاورزان نشاط اجتماعی خود،و کمبود آب
را از دست میدهند و با ناامیدی فعالیتهای کشاورزی
 بسیاری از کشاورزان با کفشکنی هر.را دنبال میکنند
ساله میزان دسترسی خود را به آبهای زیرزمینی فراهم
میکنند آنها نگران این وضعیت هستند زیرا در
صورتیکه این وضعیت ادامه داشته باشد قطع ًا آنان در
آینده دچار مشکل خواهند شد زیرا این وضعیت
 این شرایط کشاورزان.نمیتواند در بلندمدت ادامه یابد
را در وضعیت بحرانی قرار داده و آنان را لحاظ
.روانشناختی تحت فشار گذاشته است

سپاسگزاری

نتیجهگیری کلی

این پژوهش با حمایت مالی دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی خوزستان انجام شده است؛ بنابراین
نویسندگان مراتب قدردانی خود را از این دانشگاه اعالم
.میدارند

این پژوهش با هدف کلی تحلیلی بر پیامدهای
بهرهبرداری بیرویه از منابع آب زیرزمینی در حوضه
 نتایج.غرب تاالب جازموریان در استان کرمان انجام شد
پژوهش نشان داد که مهمترین پیامدهای استفاده

منطقه مورد مطالعه شامل موارد «افزایش پدیده فقر در
، عالوه بر این.بلندمدت» و «مدیریت سخت مزرعه» بود
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Extended Abstract
Introduction: Heavy metal pollution is one of the most important types of pollution in different waters. With the advancement
of industries, the rate of contamination with heavy metals into surface and underground waters increases. There are many
regions in the world that naturally contain large quantities of heavy metals. However, what usually causes contamination of
surface and underground waters are industrial activities. Studying heavy metals due to environmental pollution is becoming
increasingly important around the world. Also, determining their concentration, especially in rivers, wells and aqueducts holds
great importance around the world, especially in Iran. Sarcheshmeh copper mine is one of the largest mining industrial
complexes in the world. The Shour River is one of the most important seasonal rivers in Sarcheshmeh region. The sediment
dam of Sarcheshmeh copper factory has been constructed on one of its branches, and the dam's spillway contaminates it.
Materials and Methods: In this study, water pollution in the Shour River, some wells and aqueducts were investigated and
changes in Aluminum element in surface and groundwater of the region were investigated. Then, statistical comparison and
distribution of Aluminum contamination in Shour river water, several aqueducts and wells in the watershed of the river was
performed in wet and dry seasons using t-test method. Wet season sampling was performed in late April and early May and in
dry season from late September to early October.
Results and Discussion: Special attention has been given to Sarcheshmeh copper mine in Iran and the world due to its place
on the world copper belt. This mine can be named as the best copper producer in Iran, which is a subsidiary of The National
Iranian Copper Industries Company. Therefore, scientific research on heavy metals in surface and groundwater of this mine
and other similar mines in Iran and the world is becoming more and more important. The results showed that in dry and wet
seasons, the amount of Aluminum in Sarcheshmeh copper mine is highest, ranging from 1 to 1.77 mg L-1. Distance from the
mine lowers the concentration of this element. By examining the distribution of the Aluminum element in groundwater in the
dry season, it can be observed that the concentration of Aluminum element is high in the epitome of aqueducts closer to the
Sarcheshmeh copper mine. In the wet season, for the Aluminum element, the expansion of its concentration was such that the
trend of Aluminum concentration changes is almost the same for all aqueducts.
Conclusion: The results of this study showed that in dry and wet seasons, the concentration of Aluminum in surface and
underground waters of the study area has a direct relationship with the distance of the sampling location of the waters of the
region from the mine; the closer the sampling location, the higher the concentration of the element. The results also showed
that the surface water and groundwater of this region have more Aluminum than the world health organization limits and are
not drinkable. The results also showed that the concentration of Aluminum in wet season in the surface water of the study area
is higher than the dry season and the concentration of Aluminum element in the aqueducts and well of the study area in the dry
season is higher than the wet season.

Keywords: Aluminum, Aqueduct, Sarcheshmeh Copper Mine, Shour River.
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تحقیقات ،آموزش و ترويج کشاورزی ،کرمان ،ايران
 -2استاديار پژوهشی و عضو هیأت علمی بخش تحقیقات گیاهپزشکی ،مرکز تحقیقات ،آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
کرمان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترويج کشاورزی ،کرمان ،ايران
 -3استاديار پژوهشی بخش تحقیقات حافظت خاک و آبخیزداری ،مرکز تحقیقات ،آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان،
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چکیده
آلودگی ناشی از فلزات سنگین بهعنوان یکی از مهمترین انواع آلودگی در آبهای مختلف به شمار میرود .با پیشرفت صنایع ،میزان ورود
آلودگی با فلزات سنگین به آبهای سطحی و زیرزمینی افزایش مییابد .در این تحقیق به بررسی آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی در
حوزه آبخیز سرچشمه استان کرمان پرداخته شده است و تغییرات عنصر آلومینیوم در این آبها مورد بررسی قرار گرفت .سپس مقایسه
آماری و پراکنش آلودگی آلومینیوم در آب رودخانه شور ،تعدادی قنات و چاه در حوزه آبخیز مورد مطالعه در فصلهای خشک و تر انجام
شد .مقایسه آماری نمونههای آب رودخانه ،چاه و قناتها در دو فصل تر و خشک به روش  t-testانجام شد .نتایج نشان داد در فصل خشک
و تر میزان عنصر آلومینیوم در معدن مس سرچشمه بیشترین مقدار و در محدوده بین  1تا  1/22میلیگرم در لیتر است و با فاصله از معدن
غلظت این عنصر کاهش یافته است .با بررسی پراکنش عنصر آلومینیوم در آبهای زیرزمینی در فصل خشک مشاهده شد که غلظت عنصر
آلومینیوم در مظهر قناتی که به معدن مس سرچشمه نزدیک تر است زیاد است .در فصل تر نیز روند تغییرات غلظت آلومینیوم برای همه
قناتها تقریباً یکسان بود .با توجه به نتایج ،آب های سطحی و زیرزمینی این منطقه بیش از حد مجاز سازمان بهداشت جهانی آلومینیوم
دارند و قابل آشامیدن نیستند .همچنین نتایج بهطور کلی نشان داد میزان غلظت عنصر آلومینیوم در فصل تر در آبهای سطحی منطقه
مورد مطالعه بیشتر از فصل خشک و میزان غلظت عنصر آلومینیوم در قناتها و چاه منطقه مورد مطالعه در فصل خشک بیشتر از فصل تر
است.
واژههای کلیدی :آلومینیوم ،رودخانه شور ،قنات ،معدن مس سرچشمه.

استناد :آقامیرزاده ،ش ،.گنجهایزاده روحانی ،ف ،.سعیديان ،ح؛ و گنجهایزاده ،ک .)1041( .بررسی تغییرات عنصر آلومینیوم
در آبهای سطحی و زيرزمینی حوزه آبخیز سرچشمه استان کرمان .مديريت جامع حوزههای آبخیز.11-22 ،)1(2 ،
حق چاپ:
حق چاپ برای نويسنده (گان) اين مقاله محفوظ است .بر اساس قوانین انتشارات با دسترسی
آزاد ،تمام مطالعات چاپ شده در اين مجله بهصورت آزاد در وبسايت مجله برای عموم بدون
پرداخت هزينه قابلدسترس است.
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آقامیرزاده و همکاران

مقدمه
آلودگی خاک يا آب مورد استفاده در تولید فرآوردههای
کشاورزی به فلزات سنگین موجب میشود اين عناصر
بهصورت مستقیم يا غیرمستقیم وارد بدن انسان شوند.
همچنین فلزات سنگین بهصورت محلول در آب و خاک
وارد و باعث آلودگی آبهای سطحی ،زيرزمینی و خاک
میشوند ( .)Tabatabayi et al., 2001پخش شدن
فلزات سنگین در محیطزيست که با توسعه صنعتی و
افزايش جمعیت همراه است يکی از مشکالت
زيستمحیطی در بسیاری از کشورهای جهان است
( .)Mahrasbi & Farahmandkia, 2008حضور فلزات
سنگین در محیط و خاصیت تجمعی آنها در بدن
موجودات و همچنین عدم تجزيه آنها ،مشکالت فراوان
زيستمحیطی و بهداشتی به وجود میآورد ( Yousefi
 .)& Zazouli, 2008اثرات فلزات سنگین روی انسان
مختلف بوده و عمدهترين آن مربوط به بروز اختالالت
عصبی ،سرطانزايی ،اختالالت ژنتیکی و عوارض
ناقصالخلقهزايی است ( Shimbo et al., 2001; Lin et
.)al., 2004; Saleh & Shinwari, 2001
آلومینیوم فلزی سبک ،محکم ،قابلانعطاف و ورقه
شدن و دارای هدايت الکتريکی است .آلومینیوم سومین
عنصر فراوان پوستهی زمین است اما با اين حال فلز
نسبت ًا جديدی است و مدت زيادی از استخراج و استفاده
از آن نمی گذرد .آلومینیوم اولین بار توسط Hans
 Christian Erstedدر سال  1221جدا شد و پس از آن
در صنايع مختلف از قبیل ماشینسازی ،هواپیماسازی و
غیره استفاده شد ( .)Sellars, 1873از آنجايی که
استخراج آلومینیوم انرژی زيادی الزم دارد اکثراً اين فلز
از مواد مصرف شده مثل قوطیهای نوشابه بازيابی
میشود .آلومینیوم اکثراً به شکل بوکیست (مخلوطی از
تعدادی آلومینیوم هیدروکسید و آلومینیوم اکسید
هیدراته) است و رنگ آن بین سفید و قرمز قهوهای
متغیر است ( .)Sanayee, 1992بیشتر ترکیبات
آلومینیوم بهاستثنای اکسید و هیدروکسید آن در آب

محلول است .اين فلز میتواند از طريق آب آشامیدنی،
خاک و نهايتاً غذا وارد بدن انسان شود .بررسیهای
سیستماتیک اخیر نشان میدهد آلومینیوم به عنوان فلز
مورد مطالعه در مطالعات اپیدمیولوژيک و مطالعات
زيستمحیطی مطرح است .ارتباط بین قرار گرفتن در
معرض سطح باالی آلومینیوم و خطر ابتال به بیماری
آلزايمر در اين مطالعات بیان شده است ( Bjorklund et
 .)al., 2019آلومینیوم احتما ًال از طريق افزايش تولید
پروتئین پیشساز آمیلوئید و در نتیجه افزايش ذخاير بتا
آمیلوئید در بیماریزايی بیماری آلزايمر در مغز تأثیرگذار
است ( .)Cariccio et al., 2019مطالعات انسانی معمو ًال
میزان باالی غلظت عنصر آلومینیوم در خون بیماران را
نشان داده است ()1992( Ciszewski .)Bondy, 2016
در پژوهشی منابع آلودهکننده آب در آلمان به اين نتیجه
رسیده است که مقدار مواد آالينده بهويژه عناصر سنگین
در رسوبات رودخانه  Checlloرابطه مستقیمی با وجود
يا عدم وجود مناطق صنعتی و ورود فاضالبها به
رودخانه دارند .پژوهشهای انجام شده در مورد آلودگی
آب توسط عناصر سنگین ازجمله مواردی بوده است که
مورد توجه قرار گرفته و به دلیل اهمیت آن ،برخی از
ابعاد مربوط بررسی و نتايج در قالب گزارشهای فنی و
مقاالت تحقیقاتی و مطالعاتی مانند Mesgaran Karimi
(،)2444( Amidy ،)1991( Asadi Samani ،)1990
 )2441( Saber Mahaneyمنتشر شده است Farkas .و
همکاران ( )2442به بررسی تعامل بین رسوبات
رودخانهها و فلزات سنگین پرداختند و به اين نتیجه
رسیدند که رسوبات رودخانه ،مخزنی برای فلزات سنگین
هستند و میتوانند يک منبع بالقوه آالينده در هنگام
تغییر شرايط محیطی باشند Shanbehzadeh .و
همکاران ( )2413به بررسی غلظت برخی از فلزات
سنگین در آب و رسوب رودخانه تمبی مسجدسلیمان
پرداختند و به اين نتیجه رسیدند که میزان فلزات
سنگین در آب و رسوبات رودخانه تمبی مسجدسلیمان
در فصول گرم و خشک باالتر است که نشاندهنده تأثیر
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فصول خشک و تبخیر آب در افزايش غلظت فلزات
سنگین در آب میباشد Jasemizadeh .و همکاران
( )2410به تحلیل فلزات سنگین در برخی رودخانههای
ايران پرداختند و به اين نتیجه رسیدند که در حال حاضر
بسیاری از رودخانههای ايران در معرض آلودگی فلزات
سنگین ناشی از پسابهای شهری ،کشاورزی و صنعتی
میباشند و اين آاليندهها به سرعت در حال افزايش
هستند Qin .و همکاران ( )2411به تحلیل ورود فلزات
سنگین به اکوسیستمهای آبی پرداختند و به اين نتیجه
رسیدند که فلزات سنگین در يک مقیاس وسیع ،از منابع
طبیعی و انسانساخت وارد محیطزيست میشوند و
میزان ورود اين فلزات به داخل محیطزيست بیشتر از
میزانی است که به وسیله فرآيندهای طبیعی برداشت
میشوند؛ بنابراين تجمع فلزات سنگین در محیطزيست
مورد توجه قرار دارند.
معدن مس سرچشمه يکی از بزرگترين مجتمعهای
صنعتی معدنی جهان محسوب میشود و بزرگترين
تولیدکننده مس ايران است .در اين معدن عالوه بر مس،
عناصر با ارزش مولیبدن و طال نیز وجود دارد .به علت
وجود اين معدن در محدوده حوزه آبخیز سرچشمه،
بررسی آبهای سطحی و زيرزمینی اين منطقه از جهت
بررسی آلودگیهای ناشی از فلزات سنگین بهخصوص
فلز آلومینیوم دارای اهمیت فراوانی است .هدف اين
تحقیق بررسی تغییرات عنصر آلومینیوم در آبهای
سطحی و زيرزمینی حوزه آبخیز سرچشمه استان کرمان
است که بهنوبه خود کاری ارزشمند است که اطالعات
مفیدی از وضعیت آلومینیوم در آبهای سطحی و
زيرزمینی حوزه آبخیز سرچشمه را در اختیار محققان و
مسئولین اجرايی کشور قرار میدهد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
حـوزه آبخـیز سـرچشمه بین  29درجه و  11دقیقه تا
 34درجه و  10دقیقه عرض شمالی و  11درجه و 02
دقیقه تا  11درجه و  11دقیقه طول شرقی در

جنوبغرب استان کرمان قرار دارد .مساحت اين حوزه
 30122/1هکتار است .حداقل ارتفاع  1224متر و
حداکثر آن  3244متر از سطح دريا است .ارتفاع اين
ناحیه از سطح دريا بهطور متوسط  2144متر و بلندترين
نقطه آن  3444متر است .وجود رودخانههای فصلی
ازجمله رودخانه شور در منطقه سرچشمه و همچنین
وجود  11حلقه چاه در دشت واقع در پاياب رودخانه شور
و  21رشته قنات در دشت رفسنجان که هشت رشته آن
در حوزه آبخیز رودخانه شور واقع شده است ،باعث شده
که بررسی آلودگی آب و خاک در اين منطقه اهمیت
داشته باشد (شکل  .)1مس سرچشمه در 114
کیلومتری جنوبغرب کرمان و  14کیلومتری جنوب
رفسنجان قرار دارد ( .)Shafiei, 2010الزم به ذکر است
که حجم جريان آب ساالنه وارده به سد رسوبگیر واقع
در منطقه مورد مطالعه 1/1 ،میلیون مترمکعب در سال
با متوسط دبی  241لیتر در ثانیه و دبی خروجی 3/0
میلیون مترمکعب از سد است.
روش انجام تحقیق
در اين تحقیق نمونهبرداری از آبهای سطحی شامل
نمونهبرداری از آب هشت رشته قنات واقع در آبخیز
رودخانه شور و يک حلقه چاه موجود در پايیندست
آبخیز رودخانه شور در دو فصل تر و خشک ،با استفاده
از بطریهای  4/1لیتری انجام شد .نمونهبرداری از آب
در مخزن سد رسوبگیر بهطور کامالً تصادفی در سطح
درياچه حداقل به تعداد  14نمونه از بخش سراب تا بدنه
سد رسوبگیر برداشت شده و نمونهها جهت تعیین
مقدار عنصر سنگین آلومینیوم به آزمايشگاه ارسال شد.
نمونهبرداری از آب رودخانه بعد از بدنه سد (بخش
پاياب) در طول رودخانه مشابه نمونهبرداری انجام شده
در بخش سرآب سد انجام شد .همچنین
نمونهبرداریهای فصل تر ،در اواخر فروردين و اوايل
ارديبهشتماه انجام و نمونهبرداریها در فصل خشک ،از
اواخر شهريور تا اوايل مهرماه انجام شد .نمونهبرداری از
آبهای سطحی در سرشاخههای رودخانه شور قبل از
ورود به سد رسوبگیر کارخانه مس سرچشمه ،داخل
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مخزن سد رسوبگیر و شاخه پاياب سد تا دشت
رفسنجان صورت گرفت .با توجه به اينکه دو سرشاخه
ال
اولیه رودخانه شور که در داخل معدن قرار داشت کام ً
منحرف شده و از حالت طبیعی خود خارج شده بود و
در حقیقت در داخل معدن فقط يک شاخه رود وجود
داشت ،نمونهبرداری آب فقط از يک شاخه انجام شد.
نمونهبرداری از آب در طول مسیر رودخانه و وسط

رودخانه صورت گرفت .نمونهبرداری از آب در فصل کم
آب و پر آب در طول يک سال انجام شد .سپس نمونهها
برای تعیین وجود و مقدار عنصر سنگین آلومینیوم به
آزمايشگاه ارسال و نهايت ًا از دستگاه جذب اتمی برای
تعیین میزان آلومینیوم استفاده شد .همچنین نتايج
مقايسه میانگین همه نمونههای آب در دو فصل تر و
خشک به کمک آزمون آماری  t-testانجام شدند.

شکل  -1آبراهههای اصلی در حوزه سرچشمه
Figure 1- Main waterways in the watershed of SarCheshmeh

نتایج
نتایج میزان عنصر آلومینیوم در آب سطح سد
رسوبگیر معدن مس سرچشمه
نمـونـهبـرداری از آب ســد رسـوبگــیر معـدن مـس

سرچشمه در يک فصل انجام شد به دلیل اينکه در هر
صورت فاضالب کارخانه در فصول مختلف در پشت سد
تجمع پیدا میکند و بنابراين نمونهبرداری از آب جمع شده
در پشت سد فقط در يک فصل انجام شد (جدول .)1

جدول  -1میزان عنصر آلومینیوم در نمونههای آب سطح سد رسوبگیر معدن مس سرچشمه
Table 1- The amount of Aluminum element in water samples of the surface of Sarcheshmeh copper
mine sediment trap dam
نمونه آب
آلومینیوم (میلیگرم در لیتر)
نمونه آب
آلومینیوم (میلیگرم در لیتر)
)Al (mg L-1
0.821
0.932
1.285
1.002

Water sample
d6
d7
d8
d9

-

-

)Al (mg L-1
159.7
0.663
0.977
0.221
0.579

Water sample
d1
d2
d3
d4
d5
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نتایج میزان عنصر آلومینیوم در نمونههای آب در
مسیر رودخانه
نمونههای آب در مسیر رودخانه ،قبل و بعد از سد
رسوبگیر در فصل خشک و تر بررسی و تحلیل شد.
الزم به ذکر است که در بعضی نقاط که امکان

نمونهبرداری نبود فاصله يک کیلومتر رعايت نشده است.
بعد از سد ،به دلیل خشکسالی و فصلی بودن رودخانه،
مسیر نمونهبرداری شده کوتاهتر در نظر گرفته شد،
بنابراين تعداد نمونهها هم در فصول خشک و تر متفاوت
برداشت شدند (جدولهای  2و .)3

جدول  -7میزان عنصر آلومینیوم در نمونه آب در مسیر رودخانه شور در فصل تر
Table 2- The amount of Aluminum element in the water sample along the Shour River in wet season
آلومینیوم (میلیگرم در لیتر)

نمونه آب

آلومینیوم (میلیگرم در لیتر)

نمونه آب

)Al (mg L -1

Water sample

)Al (mg L-1

Water sample

0.432

14

0.721

1

0.502

15

0.732

2

0.493

16

1.080

3

0.451

17

0.391

4

0.429

18

0.601

5

0.398

19

0.690

6

0.361

20

0.366

7

0.402

21

1.560

8

1.778

22

0.698

9

1.476

23

0.870

10

1.123

24

0.645

11

0.602

25

0.720

12

0.746

13

جدول  -2میزان عنصر آلومینیوم در نمونههای آب در مسیر رودخانه شور در فصل خشک
Table 3- The amount of Aluminum element in water samples along the Shour River in dry season

آلومینیوم (میلیگرم در لیتر)

نمونه آب
Water sample

آلومینیوم (میلیگرم در لیتر)

نمونه آب
Water sample

)Al (mg L -1
0.720

14

)Al (mg L -1
0.739

1

0.712

15

0.350

2

0.701

16

0.673

3

0.693

17

0.721

4

0.506

18

0.501

5

0.511

19

0.498

6

0.498

20

0.463

7

0.347

21

0.631

8

1.321

22

0.702

9

1.545

23

0.831

10

0.809

24

0.921

11

0.810

25

1.198

12

0.812

13
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نتایج میزان عنصر آلومینیوم در نمونههای آب
قنات و چاه در دو فصل تر و خشک
پس از بـررسی قنـاتهای موجود در حوزه آبخیز مورد

مطالعه ،هشت رشته قنات در حوزه و يک حلقه چاه
انتخاب و نمونهبرداری در مظهر قنات در دو فصل تر و
خشک انجام شد (جدولهای  0و .)1

جدول  -0میزان عنصر آلومینیوم در نمونههای آب قنات در فصل تر
Table 4- The amount of Aluminum element in aqueduct water samples in wet season
نمونه آب
آلومینیوم (میلیگرم در لیتر)
نمونه آب
آلومینیوم (میلیگرم در لیتر)
)Al (mg L -1
0.789
0.222
0.827
0.287

Water sample
5
6
7
8

)Al (mg L -1
0.528
0.918
1.048
1.162

Water sample
1
2
3
4

جدول  -8میزان عنصر آلومینیوم در نمونههای آب قنات در فصل خشک
Table 5- The amount of Aluminum element in aqueduct water samples in dry season
آلومینیوم (میلیگرم در لیتر)

نمونه آب

)Al (mg L -1

Water sample

0.632
0.629
0.982
1.358

5
6
7
8

میزان عنصر آلومینیوم در آب چاه مورد بررسی در
فصول تر و خشـک در حـوزه آبخیز مـورد مـطالعه نیز
با توجـه به حـد مـجاز اين عنـصر در آب آشامــیدنی

آلومینیوم (میلیگرم در لیتر)
)L -1

Al (mg

نمونه آب
Water sample
1
2
3
4

0.625
1.081
0.833
0.796

بر اسـاس اعالم سازمان بهداشت جهانی (،)WHO1
خیلی زياد میباشد و قابل آشامیدن نیست (جدولهای
 1و .)2

جدول  -1میزان عنصر آلومینیوم در نمونه آب چاه در فصل تر
Table 6- The amount of Aluminum element in well water sample in wet season
نمونه آب
آلومینیوم (میلیگرم در لیتر)
)Al (mg L -1
0.722

Water sample
1

جدول  -2میزان عنصر آلومینیوم در نمونه آب چاه در فصل خشک
Table 7- The amount of Aluminum element in well water sample in dry season
نمونه آب
آلومینیوم (میلیگرم در لیتر)
)Al (mg L -1
0.954

تجزیه و تحلیل آماری
قبل از انجام آزمون  ،tبايد فرض مساوی بودن واريانس
دو گـروه داده بررسـی شود ،سـپس آزمون  tبا توجه

1. World Health Organization

Water sample
1

به نتايج اين آزمون انجام شود .نتايج مقايسههای
میانگین نمونههای آب در فصول مختلف در جدولهای
 2تا  11بیان شده است.
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جدول  -5نتایج مقایسه میانگین نمونههای آب در دو فصل تر و خشک به روش t-test
Table 8- Results of comparison of average of water samples in wet and dry seasons using t-test method
عنصر
فرض برای واریانس
F
Sig.
t
df
)Sig. (2-tailed
0.355
0.355

64
63

-0.932
-0.933

0.479

نتايج مقايسه میانگین همه نمونههای آب در دو
فصل تر و خشک نشان داد که بین نمونههای آب گرفته

0.508

تساوی
عدمتساوی

آلومینیوم
Al

شده در اين دو فصل از نظر میزان آلومینیوم بین اين دو
فصل تفاوتی وجود نداشت (جدول .)9

جدول  -9نتایج مقایسه میانگین نمونههای آب رودخانه قبل و بعد از سد رسوبگیر بدون در نظر گرفتن فصل به روش t-
test
Table 9- Results of comparison of average of river water samples before and after sedimentation trap
dam regardless of season by t-test method
عنصر
فرض برای واریانس
F
Sig.
t
df
)Sig. (2-tailed
0.032
0.006

46
44

3.268
4.013

0.16

مقايسه نمونههای آب رودخانه قبل و بعد از سد
رسوبگیر بدون در نظر گرفتن فصل نشان داد که از نظر

تساوی
عدمتساوی

6.288

آلومینیوم
Al

عنصر آلومینیوم در سطح احتمال يک درصد تفاوت
معنیداری وجود دارد (جدول .)14

جدول  -14نتایج مقایسه میانگین نمونههای آب رودخانه در دو فصل تر و خشک قبل از سد رسوبگیر به روش t-test
Table 10- Results of comparison of mean of river water samples in two fresh and dry seasons before
sediment catchment dam by t-test method
عنصر
فرض برای واریانس
F
Sig.
t
df
)Sig. (2-tailed
0.844
0.844

28
28

0.199
0.199

0.794

مـقـايسه نمـونههای گـرفته شـده آب رودخـانـه در
دو فــصـل تـر و خشـک قـبل از سـد رسـوبگــیر
نشـان مـیدهـد کـه در نمـونـه آبهای قـبـل از سـد

0.070

تساوی
عدمتساوی

آلومینیوم
Al

در ايـن دو فصـل تنـها از نـظر میـزان عـنصر
آلـومیـنیوم تـفاوتـی مشـاهـده نـمیشـود (جدول
.)11

جدول  -11نتایج مقایسه میانگین نمونههای آب رودخانه در دو فصل تر و خشک بعد از سد رسوبگیر به روش t-test
Table 11- Results of comparison of average of river water samples in wet and dry seasons after
sediment trap dam by t-test method
عنصر
فرض برای واریانس
F
Sig.
t
df
)Sig. (2-tailed
0.037
0.038

16
15

-2.276
-2.276

0.011

مقايسه نمونههای بعد از سد در دو فصل تر و خشک
نشان میدهد که آبهای بعد از سد در اين دو فصل از

2.607

تساوی
عدمتساوی

آلومینیوم
Al

نظر آلومینیوم در سطح احتمال پنج درصد تفاوت دارد
(جدول .)12
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نتايج مقايسه میانگین نمونههای قبل و بعد از سد
در فصل خشک نشان داد که آبهای قبل و بعد از سد

در فصل خشک از نظر میزان عنصر آلومینیوم در سطح
احتمال يک درصد تفاوت داشتند (جدول .)13

جدول  -17نتایج مقایسه میانگین نمونههای آب رودخانه قبل و بعد از سد رسوبگیر در فصل خشک به روش t-test
Table 12- Results of comparison of average of river water samples before and after sediment trap dam
in dry season by t-test method
عنصر
فرض برای واریانس
F
Sig.
t
df
)Sig. (2-tailed
22
16

0.022
0.003

3.126
4.405

0.009

تساوی
عدمتساوی

8.181

آلومینیوم
Al

جدول  -12نتایج مقایسه میانگین نمونههای آب قبل و بعد از سد در فصل تر به روش t-test
Table 13- Results of comparison of average water samples before and after dam in wet season by t-test
method
عنصر
فرض برای واریانس
F
Sig.
t
df
)Sig. (2-tailed
22
21

0.138
0.082

1.538
1.829

0.118

نتايج مقايسه میانگین نمونههای آب قبل و بعد از
سد در فصل تر به روش  t-testنشان داد که نمونههای

تساوی
عدمتساوی

2.640

آلومینیوم
Al

آب قبل و بعد از سد در فصل تر از نظر عنصر آلومینیوم
تفاوتی ندارند (جدول .)10

جدول  -10نتایج مقایسه میانگین نمونههای آب قناتها و چاه در دو فصل تر و خشک به روش t-test
Table 14- Results of comparison of average of water samples of aqueducts and wells in wet and dry
seasons using t-test method
عنصر
فرض برای واریانس
F
t
Sig.
df
)Sig. (2-tailed
16
15

0.271
0.272

0.449

-1.140
-1.140

مقايسه میانگین نمونههای مربوط به قناتها و چاه
در دو فصل تر و خشک نشان داد که نمونه آب گرفته

تساوی
عدمتساوی

0.601

آلومینیوم
Al

شده از قناتها در اين دو فصل از نظر عنصر آلومینیوم
تفاوتی با يکديگر ندارند (جدول .)11

جدول  -18حداکثر مجاز عنصر آلومینیوم در آب آبیاری توصیه شده توسط فائو ()Mullick, 1987
Table 15 - Maximum permissible limit of Aluminum element in irrigation water recommended by
)FAO (Mullick, 1987
غلظت مجاز (میلیگرم در لیتر)
اجزاء
برای مصرف  24ساله روی خاکهای ريزبافت با  PHبین 1-2/1
برای مصارف دائمی در همه خاکها
5

بحث
در سازمانهای معتبر جهانی از قبیل  WHOو CEC1

)1. Colorado Equity Compass (CEC

20

عناصر به دو دسته اصلی و نادر طبقهبندی شدهاند .در
ايـن طبـقهبندی با تـوجه به میزان تمرکز عناصر در آب

24
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زيرزمینی اکسیژندار با  pH= 2و استانداردهای ارائه
شده توسط  WHOو  ،CECعناصر از نظر بیماریزايی
و اثرات بهداشتی به دو دسته عمده عناصر اساسی يا
ضروری و سمی تقسیمبندی شدهاند .اساسی يا ضروری
بودن و سمی بودن عناصر بستگی به میزان غلظت آن
عناصر در آب دارد .با مشاهده پراکنش آلودگی در
آبهای سطحی (مسیر رودخانه) در فصل خشک
مشاهده شد که بیشترين غلظت عنصر آلومینیوم در
معدن مس که در جنوب منطقه مورد مطالعه است،
وجود دارد و از معدن مس سرچشمه به شهر رفسنجان
يعنی به سمت شمال در مسیر رودخانه از غلظت آن
کاسته میشود .همچنین در فصل تر نیز مشاهده شد که
میزان عنصر آلومینیوم در معدن مس سرچشمه
بیشترين مقدار را دارد و با فاصله از معدن از غلظت اين
عنصر کاسته میشود که علت آن به فاصله طی شده
عنصر آلومینیوم در طول مسیر رودخانه منطقه مورد
مطالعه برمیگردد که با نتايج تحقیقات Jasemizadeh
و همکاران ( )2410و  Ciszewskiو همکاران ()1992
که معتقدند رابطه مستقیمی با وجود يا عدم وجود
مناطق صنعتی در افزايش میزان فلزات سنگین در
رودخانهها وجود دارد مطابقت دارد (جدولهای  2تا
 .)13با بررسی پراکنش عنصر موردنظر در آبهای
زيرزمینی (هشت حلقه قنات و يک حلقه چاه) در فصل
خشک مشاهده شد که غلظت عنصر آلومینیوم در مظهر
قناتی که به معدن مس سرچشمه نزديکتر میباشد زياد
است (شکل  )1که علت آن به نزديکی فاصله بین معدن
مس و مسیر جمع شدن آب قنات برمیگردد .در فصل
تر نیز روند تغییرات غلظت آلومینیوم برای همه قناتها
تقريباً يکسان است که علت آن به تغذيه تقريباً يکسان
قناتها توسط بارندگیهای مختلف در فصل تر
برمیگردد (جدول  .)10در مقايسه با مقادير مجاز اعالم
شده ،حداکثر غلظت مجاز عنصر آلومینیوم برای
آبهايی که بهطور مداوم در همه خاکها استفاده
میشوند پنج میلیگرم بر لیتر و برای آبهايی که
حداکثر به مدت  24سال در خاکهای ريزبافت با pH
بین  1و  2/1مصرف میشوند  24میلیگرم بر کیلوگرم

است .حد مجاز اين عنصر در آب آشامیدنی بر اساس
اعالم سازمان بهداشت جهانی  4/2میلیگرم بر لیتر است
(جدول  .)11با مقايسه مقادير فوق و نتايج بهدست آمده
مشاهده میشود میزان آلومینیوم در اکثر نقاط بیشتر از
حد مجاز میباشد .همچنین نتايج نشان داد میزان
غلظت عنصر آلومینیوم در فصل تر در آبهای سطحی
منطقه مورد مطالعه بیشتر از فصل خشک میباشد که
علت آن به وجود بارندگی با شدتهای مختلف و در
نتیجه افزايش آبشويی و فرسايش در منطقه مورد
مطالعه است .الزم به ذکر است که افزايش غلظت عنصر
آلومینیوم در فصل تر نسبت به فصل خشک در منطقه
مورد مطالعه فاصله خیلی زيادی از همديگر ندارند که با
نتايج تحقیق  Shanbehzadehو همکاران ()2413
مغايرت دارد  .نتايج حاکی از اين است که میزان غلظت
عنصر آلومینیوم در قناتها در فصل خشک بیشتر از
فصل تر در منطقه مورد مطالعه است .در چاه مورد
بررسی در منطقه مورد مطالعه نیز غلظت عنصر
آلومینیوم در فصل خشک بیشتر از فصل تر است که
احتما ًال به عدم تغذيه مناسب آب قناتها و چاه مورد
مطالعه توسط بارندگیهای مختلف اشاره دارد.

نتیجهگیری کلی
معدن مس سرچشمه به دلیل قرار گرفتن بر روی
کمربند جهانی مس ،مورد توجه ويژه در ايران و جهان
قرار گرفته است .از اين معدن میتوان به عنوان بهترين
منبع مس در ايران نام برد که زيرمجموعه شرکت ملی
صنايع مس ايران است؛ بنابراين تحقیقات علمی در مورد
فلزات سنگین در آبهای سطحی و زيرزمینی محدوده
اين معدن و ساير معادن مشابه در ايران و دنیا روزبهروز
اهمیت بیشتری پیدا میکند .همچنین نتايج تحقیق
بهطور کلی نشان داد که در آبهای سطحی منطقه مورد
مطالعه ،میزان غلظت عنصر آلومینیوم در فصل تر بیشتر
از فصل خشک است .همچنین نتايج تحقیق نشان داد
که میزان غلظت عنصر آلومینیوم در قناتها و چاه
منطقه مورد مطالعه در فصل خشک بیشتر از فصل تر
است .نتايج اين تحقیق بهطور کلی نشان داد که در
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فلزات سنگین در همه فصول مختلف سال در اين منطقه
صورت گیرد و همچنین فلزات سنگین بیشتری در
 مورد بررسی و،آبهای سطحی و زيرزمینی منطقه
.آزمايش قرار گیرند

سپاسگزاری
از آزمايشگاه خاکشناسی مرکز تحقیقات و آموزش
کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان به دلیل همکاری
.در آزمايشهای مـختلف سـپاسگزاری میشود

فصول خشک و تر میزان عنصر آلومینیوم در آبهای
 هر چقدر مکان،سطحی و زيرزمینی منطقه مورد مطالعه
نمونهبرداری از آبهای منطقه به معدن مس سرچشمه
 غلظت عنصر آلومینیوم در آبهای،نزديکتر باشد
منطقه بیشتر است؛ بنابراين آبهای سطحی و زيرزمینی
اين منطقه بیش از حد مجاز سازمان بهداشت جهانی
آلومینیوم دارند و قابل آشامیدن نیستند؛ بنابراين توصیه
میشود تحقیقات جامعتر و کاملتری با توجه به اهمیت
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Extended Abstract
Introduction: Nature tourism includes all forms and types of tourism, but the factors used to classify the different forms of
tourism are not the same. In the ecological model of tourism, recreation is divided into two types: centralized and extensive.
Centralized recreation includes those recreations that need to be developed, such as swimming, skiing, camping, etc. Extensive
recreation includes activities that do not require development, such as mountaineering and hunting, or require little
development, such as fishing, hiking, horseback riding, and wildlife watching, each of which is grouped into the first and the
second class and unsuitable for recreation (Makhdom, 2010). Abbasi et al. (2022) in a study with the aim of designing a rural
ecotourism entrepreneurship development model in Dezful city used a qualitative type in terms of implementation method, a
mixture of qualitative content analysis and Delphi technique, and showed that the combination of social responsibility,
biological responsibility, growth and development through ecotourism, ecotourism innovations, and creativity leads to the
development of rural entrepreneurship.
Materials and Methods: In order to determine the natural tourism potential of Kojour summer rangelands, the system
analysis method, which is the most common method of identifying, evaluating and planning land productivity in Iran, was
used. In the first stage, ecological resources were identified. Ecological resources including physical resources (slope, direction,
altitude and soil), etc. were prepared from a 1:25000 digital topographic map. By superimposing these three maps, a single map
of the earth's shape was obtained. The next step involved analyzing and summarizing the resources, which in this step was
prepared by combining and superimposing the earth shape map and other maps.
Results and Discussion: The initial recreation map was prepared in three floors. According to the initial recreational map,
0.61% of the study area has a wide recreational capacity of the first floor, 65.22% of the area has a wide recreational capacity
of the second floor and 34.17 % of the area is unsuitable for recreation. According to these results, most of the area has a wide
recreational capacity of the second floor with an area of 14486.95 ha. According to the final recreation plan and table 3,
Chenarbon rangeland with an area of 1514.29 ha has a wide recreational capacity of the second floor, Dasht Lashak rangeland
with an area of 79.74 ha, of which 46.51% has a wide recreational capacity of the second floor and 53.49% is unsuitable for
recreation, also Islamabad rangeland with an area of 28.87 ha, of which 75.2% has a wide recreation capacity of the second
floor and 24.98% is unsuitable for recreation, and the Kohneh Lashak rangeland with an area of 128.56 ha, of which 96.19 %
has a wide recreational capacity of the second floor and 3.81% is unsuitable for recreation. In addition, Kojour rangeland has
an area of 652.74 ha, of which 87.24% has a wide recreational capacity of the second floor and 12.76% is unsuitable for
recreation, Lorgan rangeland has an area of 51.80 ha, of which 12.54% has a wide recreational capacity of the second floor and
87.46% is unsuitable for recreation, and Pideh rangeland has an area of 31.9168 ha of which 57.31% has a wide second-class
recreation capacity and 42.69% has unsuitable recreation. Kojour summer area is in good condition in terms of slope factor for
recreational planning, especially extensive recreation. In the studies of Kumari et al. (2010) slope layer has also been used as
an important factor in evaluating recreational power. The north and east directions are usually suitable for summer recreation
and the south and west directions are suitable for winter recreation (Makhdom, 2010). The results of the vegetation map showed
that most of the area (31.43%) includes agricultural lands and gardens, which makes the area unsuitable for recreation, and the
rest of the area with forest and pasture cover with canopy density between 5 and 50 percent is suitable for extensive recreation
of first and second class, which is consistent with the results of Parham et al. (2011). Loamy soils are very suitable soils for
recreation (Mahmoudi, 2006; 2007; Takihkhah, 2008). In general, there is no restriction in soil texture for ecotourism use in
the study area, in Farajzadeh & Karimpanah. (2008), distance from water resources was used as an important factor in assessing
the recreational potential of the region. Results of studies (Mahmoudi, 2006; 2007; Takihkhah, 2008; Ahmadsani et al., 2008)
also showed that distance from water resources is one of the key factors in evaluating recreational power. Access routes can
increase the amount of recreation, and in principle recreational planning for areas with recreational potential is consistent with
studies (Mahmodi, 2006; Takihkhah, 2008). High-pressure faults and power towers are among the limiting factors in the region
that lead to reduced recreation.
Conclusion: The results of determining the potential of the region showed that this region has a wide recreational capacity
of the first and second floors. The results showed that 65.83% of the region has recreational potential and 34.17% of the region
is unsuitable for recreation due to the high slope, high altitude and the presence of agricultural lands and gardens in the area.
Also, among the seven rangelands studied, Chenarbon rangeland has the best resort conditions due to having all the recreational
conditions. Therefore, it is possible to suggest the rangelands of the region, with the exception of high-altitude and sloping
rangelands, especially Chenarbon rangelands, for tourism, and to teach its users the necessary practical and managerial
measures for this purpose.
Keywords: Ecotourism, Geographical Information System (GIS), Kojour, Systematic analysis method, Summer rangelands.
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چکیده
اکوتوریسم به عنوان پایدارترین شکل گردشگری با رشد فزایندهی خود ،نقش مؤثری در توسعهی جوامع ایفاء میکند .در این پژوهش با
استفاده از روش تجزیه و تحلیل سیستمی به تعیین پتانسیل طبیعتگردی در مراتع ییالقی کجور نوشهر پرداخته شده است .پس از
شناسایی عوامل مؤثر بر کاربری طبیعتگردی شامل شیب ،جهت ،ارتفاع از سطح دریا ،بافت خاک ،پوشش گیاهی ،سنگشناسی ،فاصله تا
چشمه و رودخانه ،فاصله تا جاده ،فاصله تا مناطق مسکونی ،فاصله تا شهر ،فاصله از گسل و دکل برق فشار قوی ،نقشههای مربوط به این
عوامل با کمک سامانه اطالعات جغرافیایی ( )GISتهیه شدند و با روش سیستمی مخدوم طبقهبندی ،تلفیق و روی همگذاری نقشهها انجام
و نقشه اولیه تفرجی تهیه و در سه طبقه ،کالسهبندی شدند .سپس با تلفیق نقشه تفرجی اولیه و نقشه مراتع ،نقشه تفرج نهایی تهیه و
کالسهبندی شد .نتایج نشان داد همه مرتع چناربن دارای توان تفرج گسترده طبقه دو ،در مرتع دشت الشک  04/81درصد دارای توان
تفرج گسترده طبقه دو و  87/04درصد نامناسب برای تفرج ،در مرتع اسالمآباد  88/3درصد دارای توان تفرج گسترده طبقه دو و 30/47
درصد نامناسب برای تفرج ،در مرتع کهنه الشک  44/14درصد دارای توان تفرج گسترده طبقه دو و  7/71درصد نامناسب برای تفرج ،در
مرتع کجور  78/30درصد دارای توان تفرج گسترده طبقه دو و  13/84درصد نامناسب برای تفرج ،در مرتع لرگان  13/80درصد دارای توان
تفرج گسترده طبقه دو و  78/04درصد نامناسب برای تفرج و در مرتع پیده  88/71درصد دارای توان تفرج گسترده طبقه دو و 03/44
درصد برای تفرج نامناسب بودند .با توجه به نتایج به دست آمده  48/77درصد منطقه دارای قابلیت تفرجی و  70/18درصد از منطقه برای
تفرج نامناسب هستند که علت آن شیب باال ،ارتفاع باال و وجود اراضی زراعی و باغها در منطقه است؛ بنابراین پیشنهاد میشود اقدامات
عملی و مدیریتی الزم به بهرهبرداران منطقه آموزش داده شود .این امر در کنار مدیریت اصولی به استفاده از توان بالقوه طبیعتگردی
منطقه میانجامد و کمک درآمدی برای بهرهبرداران مراتع محسوب میشود.
واژههای کلیدی :اکوتوریسم ،روش تجزیه و تحلیل سیستمی ،سامانه اطالعات جغرافیایی ( ،)GISکجور ،مراتع ییالقی.

استناد :امیری ،س ،.جعفریان جلودار ،ز؛ و رستگار ،ش .)1041( .تعیین پتانسیل طبیعتگردی با استفاده از روش تجزیه و
تحلیل سیستمی در مراتع ییالقی کجور نوشهر .مدیریت جامع حوزههای آبخیز.37-89 ،)1(2 ،
حق چاپ:
حق چاپ برای نویسنده (گان) این مقاله محفوظ است .بر اساس قوانین انتشارات با دسترسی
آزاد ،تمام مطالعات چاپ شده در این مجله بهصورت آزاد در وبسایت مجله برای عموم بدون
پرداخت هزینه قابلدسترس است.
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امیری و همکاران

مقدمه
کشور ایران دارای مساحتی در حدود  160میلیون هکتار
است که بر اساس برآورد دفتر فنی مرتع در سال ،1797
 96میلیون هکتار از وسعت آن را مراتع تشکیل میدهند
( .)Eskandari et al., 2008; Ildermi, 2016مراتع
کشور به دلیل تنوع گونههای گیاهی و جانوری ،اقلیمی،
چشماندازهای زیبا و مناظر طبیعی فراوان اعم از غارها،
کوهها ،آبشارها ،رودخانهها و دریاچهها از جذابترین
مناطق برای گردشگری هستند (.)Sanaee et al., 2010
همچنین اکوسیستمهای طبیعی مانند مراتع ،دارای
کارکردها و پتانسیلهای اکوتوریستی قابلتوجهی
هستند که میتوانند یکی از مؤثرترین رویکردها برای
حل توسعه اقتصادی و حفاظت از طبیعت محسوب شوند
()Aneseyee et al., 2022؛ بنابراین لزوم توجه به آنها
در راستای دستیابی به توسعهی پایدار اقتصادی در
کشور ضروری است ( Hosseini Tawassul et al.,
)2010؛ اما باید توجه داشت که کاهش منابع طبیعی،
عمدت ًا آلودگی زیستمحیطی ،از بین رفتن گونههای
گیاهی در معرض خطر و همچنین گرم شدن زمین،
آگاهی عمومی و حمایت آنها را از حفاظت از
محیطزیست افزایش داده است ( Heshmati et al.,
 .)2022عرصه مراتع ،خدمات بسیاری در چارچوب چهار
گروه حمایتی ،تنظیمی ،تولیدی و فرهنگی ارائه میکند.
برای بهرهبرداری اصولی از مراتع و بازدهی بهتر آن
میتوان از سایر جنبههای مرتع بر اساس توان آن
استفاده نمود ( .)Sirosi, 2011یکی از مشکالت اساسی
اراضی مرتعی این است که از آنها به اندازه پتانسیل یا
توان آنها استفاده نشده و این امر منجر به تخریب بیش
از حد مراتع گردیده است .با توسعه صنعت گردشگری
در مراتع میتوان عالوه بر کاهش تخریب مراتع ،از
پتانسیلهای موجود حداکثر استفاده را نمود ( Hosseini
 .)Tawassul et al., 2010اکوتوریسم یکی از
پتانسیلهای مرتع است که یک اهرم بالقوه برای توسعه
پایدار محسوب میشود؛ اما استانداردها و رویکردهای

رایج برای مدیریت و نظارت مؤثر بر منابع طبیعی و
جوامع محلی تعریف نشدند (.)Mancini et al., 2022
بهرهبرداری مستمر از منابع طبیعی تجدیدشونده
متضمن شناسایی توان اکولوژیک و تعیین شایستگی در
هر محیط است ( .)Sahani, 2021تعیین شایستگی
فرآیندی است که تالش دارد از طریق تنظیم رابطه
انسان با طبیعت ،توسعهای درخور و هماهنگ با طبیعت
را فراهم سازد ( ;Sour & Heidari Alamdarloo, 2012
 .)Ildermi, 2016گردشگری در طبیعت در بردارنده
همه اشکال و انواع گردشگری است؛ اما عواملی که برای
طبقهبندی اشکال مختلف گردشگری مورد استفاده قرار
میگیرند یکسان نیستند ( Hatami Kahkesh et al.,
 .)2018در مدل اکولوژیکی گردشگری (توریسم) مخدوم
تفرج به دو صورت متمرکز و گسترده تقسیم میگردد:
تفرج متمرکز شامل آن دسته از تفرجهاست که نیاز به
توسعه دارند مثل شنا ،اسکی ،اردو زدن و غیره .تفرج
گسترده شامل آن دسته از تفرجهاست که نیاز به توسعه
ندارند مانند کوهنوردی و شکار یا به توسعه اندک نیاز
دارند مانند ماهیگیری ،صحراگردشی ،اسبسواری و
تماشای جانوران در طبیعت که هر کدام از این تفرجها
به نوبه خود به طبقه یک و دو و نامناسب برای تفرج
گروهبندی میگردند ( Makhdom, 2010; Kiani Salmi
 .)et al., 2018جدیدترین طبقه گردشگری توسط
 Faraji Radو  )2414( Aghajaniصورت گرفته است.
این محققان عواملی همچون عامل زمان (مدت اقامت و
فصلی از سال که مورد استفاده قرار میگیرد) ،مکان
(داخلی و خارجی) ،وسیله مسافرت (هوایی ،زمینی و
دریایی) ،انگیزه سفر (ماجراجویانه ،اکوتوریسم ،سیاسی،
تجاری ،مذهبی ،ورزشی ،اجتماعی ،فرهنگی ،درمانی و
تفریحی) را در طبقهبندی انواع گردشگری مؤثر
دانستهاند .بر اساس تعاریف ،اکوتوریسم یعنی
طبیعتگردی و مرتبط با منابع طبیعی است ( Mancini
 ،)et al., 2022بهطوریکه انگیزه اصلی در این نوع
گردشـگری ،بهره بردن از جـذابیـتهای طـبیعی یـک
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منطقه ،شامل ویژگیهای فیزیکی و فرهنگ بومی است
و توریست پس از مشاهده جذابیتها بدون اینکه خللی
در آن وارد یا تخریب کند ،محل را ترک کند ( Tola,
.)2010; Heshmati et al., 2022
در سالهای اخیر طبیعتگردی در جوامع مختلف
سیاستگذاری و همچنین در نهادهای عمومی و
تشکلهای زیستمحیطی و توسعه پایدار و ایجاد
درآمدهای ارزی و ریالی در تولید ناخالص ملی از رشد
قابلتوجهی برخوردار بوده است ( Tourism
 .)Organization, 2001در زمینه طبیعتگردی در
مراتع ایران مطالعاتی انجام شده است Soltani .و Nouri
( )2414در مرتع کالردشت مازندران به ارزیابی توان
محیطی منطقه با بهرهگیری از مدل اکولوژیک توریسم
و روش تجزیه و تحلیل سیستمی با استفاده از سامانه
اطالعات جغرافیایی ( 1)GISجهت شناخت قابلیتهای
توسعه توریسم در ناحیه و استقرارگاههای روستایی
پرداختهاند .نتایج نشان داد تمامی سطح منطقه برای
توسعه تفرج گسترده یا تفرج متمرکز از توان باالیی
برخوردار است و اکثر روستاها دارای توانمندی برای
توسعه نوعی از اشکال گردشگری فوق هستند Sour .و
 )2412( Alamdarlooدر تعیین شایستگی مراتع
پشتکوه یزد با استفاده از تلفیق پارامترهای محیطی و
اکولوژیکی و زیرساختی ،مدل نهایی گردشگری منطقه
را ارائه نمودند .نتایج نهایی گردشگری منطقه نشان داد
که  1درصد شایستگی 1/9 ،درصد در طبقه شایستگی
متوسط 0/2 ،درصد در طبقه شایستگی کم و  82درصد
در طبقه عدم شایسته قرار گرفتندBazm Ara Belshti .
( )2413با استفاده از شیوهای از روش ارزیابی
چندمعیاره به نام ترکیب خطی وزندار  )WLC(2با
بهکارگیری  GISو تحلیل سلسله مراتبی  )AHP(7به
تحلیل پهنههای مناسب توسعه اکوتوریسم در منطقه
حفاظت شده خاییز جنوبی پرداختند و نشان دادند که
مطابق نقشههای طبقهبندی شده منطقه برای
اکوتوریسم توانایی باالیی دارد ،به گونهای که 086/09
1. Geographic Information System
2. Weighted Linear Composition
3. Analytical Hierarchy Process

هکتار ( 7/64درصد) برای اکوتوریسم مناسب است.
 Bahadori Meymandiو همکاران ( )2413برای نقش
گردشگری در توسعه رامسر در شمال کشور را بررسی
کردند و وجود مناظر و چشماندازهای طبیعی را عاملی
برای جذب گردشگر معرفی کردند Tavaklan .و Nejad
 )2419( Babasharajiبا بررسی عوامل مؤثر بر بهبود
صنعت گردشگری منطقه چشمه آبگرم و تلهکابین
رامسر نشان دادند که در ارزیابی شاخصهای اصلی،
شاخص «مدیریت و برنامهریزی» با وزن  4/298از
بیشترین اهمیت برخوردار بوده و شاخصهای «مسائل
اقتصادی»« ،مسائل امنیتی»« ،امکانات رفاهی» و «مسائل
فرهنگی و اجتماعی» به ترتیب با اوزان ،4/204 ،4/290
 4/1و  4/493در رتبههای دوم تا پنجم قرار دارند.
 Abbasiو همکاران ( )2422در تحقیقی با هدف طراحی
الگوی توسعه کارآفرینی اکوتوریسم روستایی در
شهرستان دزفول از نوع کیفی و از نظر روش اجرا،
آمیزهای از تحلیل محتوای کیفی و تکنیک دلفی استفاده
کردند و نشان دادند که ترکیب مسئولیت اجتماعی،
مسئولیت زیستمحیطی ،رشد و توسعه از طریق
اکوتوریسم و نوآوریها و خالقیتهای اکوتوریسم،
توسعه کارآفرینی اکوتوریسم روستایی را فراهم میآورند.
 Bunruamkaewو  )2411( Murayamبه ارزیابی
پتانسیل گردشگری با استفاده از  GISو تحلیل سلسله
مراتبی ( )AHPدر استان سوراتتانی 0در کشور تایلند
پرداختند .در این مطالعه از پارامترهای چشمانداز،
حیاتوحش ،توپوگرافی ،دسترسی و ویژگیهای جامعه
به عنوان شاخصهای شایستگی اکوسیستم استفاده شد.
در نهایت با تلفیق نقشهها در محیط  GISسـایتهای
منـاسب گردشــگری در مـنطقه مشخـص گردید.
 Angessaو همکاران ( )2422مطالعهای با هدف بررسی
درک جامعه محلی از تأثیرات انجمن اکوتوریسم 7و
آزمون رابطه بین این ادراک و برخی از متغیرهای
پیشبینی کننده اجتماعی -دموگرافیک انجام دادند.
4. Surat Thani
5. Wanchi Impacts of the Ecotourism Association
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رگرسیون لجستیک چندجملهای نشان داد که
متغیرهای سطح تحصیالت ،مدت اقامت در چشمانداز
مورد مطالعه ،مزیت اکوتوریسم و محل سکونت از مرکز
جذب اکوتوریسم با ادراک پاسخدهندگان نسبت به
اثرات اکوتوریسم ارتباط معنیداری دارد .با توجه به مطالب
گفته شده غیر از در نظر گرفتن عوامل طبیعی همچون
چشمه ،رودخانه ،جنگل ،دریا و غیره در هر منطقه باید
ترکیب مسئولیت اجتماعی ،مسئولیت زیستمحیطی،
رشد و توسعه از طریق اکوتوریسم و نوآوریها و
خالقیتهای اکوتوریسم ،توسعه کارآفرینی اکوتوریسم
روستایی برای ایجاد محور رشد و توسعه فراهم باشد.
استان مازندران بهویژه مراتع ییالقی کجور واقع در
شهرستان نوشهر سرزمینی زیبا با آبوهوای دلپذیر و
واقع در کوههای مرتفع است؛ دارای وضعیت مناسب
اقلیمی و موقعیت مطلوبی جهت رشد و توسعه
بخشهای گردشگری است ولی تاکنون ارزیابی در
منطقه از لحاظ اکوتوریسم صورت نگرفته است؛ بنابراین
در این تحقیق سعی شد تا ضمن بررسی پتانسیل مراتع
ییالقی کجور برای طبیعتگردی ،مهمترین عوامل
محیطی و اکولوژیکی تأثیرگذار (محدودکننده یا
تسهیلکننده) بر اکوتوریسم منطقه شناسایی شود .همه
این فرآیندها از ارزیابی توان اکوتوریسم تا بررسی
توانمندی مرتع کمک میکند تا بتوان مشخص کرد که
عرصههای مرتعی منطقه مورد مطالعه توانایی و استعداد
طبیعتگردی را دارند و بخشهای مؤثر در جلب
توریست در منطقه را معرفی کرد و در نهایت برای
محدودیت و مشکالت راهحلی پیشنهاد داد.

مواد و روشها
معرفی محدوده مورد مطالعه
مراتع ییالقی کجور نوشهر با مختصات جغرافیایی
" 71° 72' 19تا " 71° 08' 17طول شرقی و "28
' 76°16تا " 76° 23' 40عرض شمالی در غرب استان
مازندران قرار دارد .مراتع مطالعه شده شامل هفت مرتع
چناربن ،دشت الشک ،اسالمآباد ،کهنه الشک ،کجور،

لرگان و پیده است .مساحت منطقه موردنظر 08724
هکتار ،ارتفاع متوسط  2744متر از سطح دریا ،درجه
حرارت متوسط ساالنه  3/07درجه سانتیگراد ،بارندگی
متوسط ساالنه  644میلیمتر است .اقلیم منطقه
نیمهمرطوب سرد بوده و شیب متوسط  21/9درصد در
جهت شمالشرقی است ( Detailed-executive studies
 .)of Kojour Nowshahr, 2011شکل  1موقعیت
منطقه مورد مطالعه را در کشور و استان نشان میدهد.
به منظور تعیین پتانسیل طبیعتگردی مراتع
ییالقی کجور از روش تجزیه و تحلیل سیستمی که
متداولترین روش شناسایی ،ارزیابی و برنامهریزی
بهرهوری سرزمین در ایران است ،استفاده شد .در مرحله
اول شناسایی منابع بومشناختی انجام گرفت .منابع
بومشناختی شامل منابع فیزیکی (شیب ،جهت ،ارتفاع و
خاک) ،منابع زیستی (پوشش گیاهی) و منابع محیطی
شامل منابع آبی ،مسیرهای دسترسی ،سنگشناسی،
عوامل محدودکننده (فاصله تا گسل و دکل برق فشار
قوی) ،فاصله تا شهر و غیره است .نقشه شیب ،جهت و
ارتفاع با استفاده از نقشه توپوگرافی رقومی 1:27444
تهیه شد و با روی همگذاری این سه نقشه ،نقشه واحد
شکل زمین به دست آمد .در مرحله بعد با تلفیق و روی
همگذاری نقشه شکل زمین و سایر نقشههای تهیه شده
(نقشه پوشش گیاهی ،بافت خاک ،منابع آبی،
سنگشناسی ،جاده ،ساختمان ،گسل ،دکل برق فشار
قوی و نقشه فاصله از شهر) در نرمافزار Arc GIS 10.3
نقشه واحدهای زیستمحیطی حاصل شد .پس از
جداسازی واحدهای زیستمحیطی با توجه به
خصوصیات هر واحد زیستمحیطی و مقایسه این
خصوصیات با مدل اکولوژیکی سیستمی ( Makhdom,
 )2010درجه توان هر واحد زیستمحیطی برای کاربری
موردنظر مشخص شد .واحدهایی که همتوان بودند با هم
تلفیق شدند و نقشه اولیه توان سرزمین برای کاربری
توریسم به دست آمد .درنهایت با روی همگذاری نقشه
تفرج اولیه و نقشه مراتع موردنظر نقشه نهایی تفرج به
دست آمد.
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شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه در کشور و استان
Figure 1- Location of the study area in the country and province

در تهیه نقـشه جهتهای جغرافیایی حداکثر نُه
طـبقه جـهت (جـهتهای فـرعی) و حـداقل چـهار
طبقه جهت (چهار جهت اصلی) در نظر گرفته میشود.
از آنــجایی که در طرحهای تفرجی جهتهای فرعی
تأثیر زیـادی بر تفـرج نـدارند ،در طـرحهای تفرجی
فقط از جـهات اصـلی شـمال ( ،)Nشرق ( ،)Eجنوب
( )Sو غرب ( )Wاستفاده میگردد .نقشههای طبقات
شیـب این خـاصـیت را دارنــد کـه نخــست

شیـبهای یک نـاحیـه را سـریـعتر و آسانتر میتوان
از روی آنها تشـخیص داد ،دوم آنکـه از طبـقات
شیـب برای تشکیل واحدهای شکل زمین که اساس
شناسایی منابع اکولوژیک هستند میتوان استفاده کرد
و سوم آنکه با داشتن طبقات شیب به همراه نقشه
طبقات سایر پارامترها میتوان راحتتر به ارزیابی و
سپس برنامهریزی استفاده از سرزمین پرداخت
(.)Khalili, 2009

جدول  -1طبقات مختلف شیب ،جهت و ارتفاع مراتع ییالقی کجور
Table 1- Different classes of slope, direction and height of summer pastures in Kojour
طبقات
درصد شیب
ارتفاع از سطح دریا
جهت جغرافیایی
Direction
( )Nشمالی

Height
1170-1520

Percentage of slope
0-5

Classes
طبقه 1

( )Eشرقی
( )Sجنوبی
( )Wغربی

1520-1870

5-15

طبقه 2

1870-2220

15-25

طبقه 3

2220-2570

25-50

طبقه 4

>2570

>50

طبقه 5
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نتایج
نقشه شکل زمین
پس از تهیه نقشـههای شیب ،جهت و ارتفاع منطقه
موردنظر ،این نقشهها در نرمافزار  Arc GISروی
همگذاری شدند و نقشه واحد شکل زمین به دست آمد.
در این نقشه هر واحد کاری یا هر پلیگون بیانگر سه
مشخصه (شیب ،جهت و ارتفاع) است (شکل  .)2بر

اساس نتایج به دست آمده بیشتر منطقه دارای شیب
متوسط بین  2-19درصد هستند و از لحاظ جغرافیایی
در دامنه شمالی -جنوبی واقع شدهاند .منطقه مورد
مطالعه دارای حداقل و حداکثر ارتفاع به ترتیب 1134
و  2860متر باالتر از سطح دریا هستند .از بین واحدهای
مـوجود ،واحد شماره  0با کمترین مساحت به دست
آمده است.

شکل  -3نقشه واحدهای شکل زمین منطقه مطالعه شده
Figure 2- Map of land shape units of the studied area

جدول  -3نحوه طبقهبندی نقشهها در ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه برای اکوتوریسم (مدل مخدوم)
Table 2- Classification procedures of maps for assessing the ecological potential of the region for
)ecotourism (Makhdoom model
طبقهبندی الیهها
نقشهها
طبقه 1
طبقه 2
طبقه 3
طبقه 4
طبقه 5
>50

25-50

15-25

5-15

0-5

شیب

-

غربی

جنوبی

شرقی

شمالی

جهت

>2570

2220-2570

1870-2220

1520-1870

1170/1520

ارتفاع

متوسط تا خوب

خوب

متوسط

مناسب

متوسط

پوشش گیاهی

-

متوسط تا نیمهسنگین

شنی ،سیلت و رسی

-

شیل و ماسه سنگ
ذغالدار دوران چهارم

ماسه سنگ کوارتزینی
همراه الیههای بازالتدار

شنی لومی تا شنی
سیلتی لوم
سنگ آهک همراه
مارن

سیلتی لوم تا سیلتی
رسی لوم
سنگ آهک دولومیتی،
سنگ آهک چرتدار

-

<1200

600-1200

300-600

0-300

فاصله از چشمه

-

>1200

600-1200

300-600

0-300

فاصله از رودخانه

-

>1500

1000-1500

500-1000

0-500

فاصله از جاده

بافت خاک
سنگشناسی
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فاصله از مناطق

-

>3000

2000-3000

1000-2000

0-1000

-

>8000

6000-8000

4000-6000

0-4000

فاصله از شهر

-

0-1000

1000-2000

2000-3000

>3000

فاصله از گسل

-

0-1000

1000-2000

2000-3000

>3000

فاصله از دکل برق

نقشه تفرج اولیه
برای تهیه این نقشه همه الیههای اطالعاتی الزم آماده و
روی همگذاری شد (شکل  7الف :بافت خاک؛ ب :پوشش

مسکونی

گیاهی؛ ج :سنگشناسی؛ د :فاصله از چشمه؛ ه :فاصله از
رودخانه؛ و :فاصله از جاده؛ ز :فاصلهاز مناطق مسکونی؛ ح:
فاصله از شهر؛ ط :فاصله از گسل و ی :فاصله از دکل برق).

الف :نقشه بافت خاک

ب :نقشه پوشش گیاهی

ج :نقشه سنگشناسی

د :نقشه فاصله از چشمه

ه :نقشه فاصله از رودخانه

و :نقشه فاصله از جاده
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ز :نقشه فاصله از مناطق مسکونی

ح :نقشه فاصله از شهر

ی :نقشه فاصله از دکل برق
ط :نقشه فاصله از گسل
شکل  -7الیههای اطالعاتی استفاده شده برای استخراج طبقات تفرجی.

.Figure 3- Information layers used to extract recreational classes

نقشه تفرج اولیه در سه طبقه تهیه شد (شکل .)0
طبق نقشه تفرجی اولیه  4/61درصد از مساحت منطقه
مورد مطالعه دارای توان تفرج گسترده طبقه یک،
 67/22درصد دارای توان تفرج گسترده طبقه دو و

 70/13درصد از منطقه نامناسب برای تفرج است .با
توجه به این نتایج بیشتر سطح منطقه دارای توان
تفرجی گسترده طبقه دو با مساحت  10096/87هکتار
است (جدول .)2

شکل  -0نقشه تفرج اولیه منطقه مطالعه شده
Figure 4- Initial recreation map of the studied area
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جدول  -3مساحت طبقات تفرجی منطقه مطالعه شده
Table 2- Area of recreational classes in the study area
طبقات تفرج
مساحت (هکتار)
مساحت (درصد)

ردیف

)Area (%

)Area (ha

Recreational classes

No

0.61

22.44

گسترده طبقه 1

1

65.22

14486.95

گسترده طبقه 2

2

34.17

7590.24

نامناسب

3

نقشه تفرج نهایی
با روی همگذاری و تلفیق نقشه تفرج اولیه و نقشه مراتع،
نقشه تفرج نهایی به دست آمد (شکل  .)7طبق نقشه
تفرج نهایی و جدول  ،7مرتع چناربن با مساحت
 282/17هکتار دارای توان تفرج گسترده طبقه دو است،
مرتع دشت الشک با مساحت  38/37هکتار که 06/71
درصد از آن دارای توان تفرج گسترده طبقه دو و 77/08
درصد نامناسب برای تفرج است ،همچنین مرتع
اسالمآباد با مساحت  29/93هکتار که  37/2درصد آن
دارای توان تفرج گسترده طبقه دو و  20/89درصد
نامناسب برای تفرج است ،مرتع کهنه الشک با مساحت

 129/76هکتار که  86/18درصد دارای توان تفرج
گسترده طبقه دو و  7/91درصد نامناسب برای تفرج
است ،مرتع کجور دارای مساحت  672/30هکتار که
 93/20درصد دارای توان تفرج گسترده طبقه دو و
 12/36درصد از مرتع نامناسب برای تفرج است ،مرتع
لرگان دارای مساحت  71/91هکتار است که 12/70
درصد دارای توان تفرج گسترده طبقه دو و 93/06
درصد نامناسب برای تفرج است و مرتع پیده با مساحت
 71/82هکتار است که  73/71درصد دارای توان تفرج
گسترده طبقه دو و  02/68درصد برای تفرج نامناسب
است.

شکل  -8نقشه تفرج نهایی منطقه مطالعه شده
Figure 5- The final recreational map of the studied area
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جدول  -7مساحت طبقه تفرجی مراتع منطقه مطالعه شده
Table 3- Area of recreational floor of rangelands of the studied area
نام مرتع
ردیف
طبقات تفرج
مساحت (هکتار)
مساحت (درصد)
)Area (%

)Area (ha

Recreation classes

Row

Name of the rangeland

100

292.15

گسترده طبقه 2

1

چناربن

46.51

37.09

گسترده طبقه 2

1

53.49

42.66

نامناسب

2

75.20

21.55

گسترده طبقه 2

1

24.98

7.13

نامناسب

2

96.19

123.66

گسترده طبقه 2

1

3.81

4.90

نامناسب

2

87.24

569.42

گسترده طبقه 2

1

12.76

83.32

نامناسب

2

12.54

6.50

گسترده طبقه 2

1

87.46

45.31

نامناسب

2

57.31

18.29

گسترده طبقه 2

1

42.69

13.63

نامناسب

2

بحث
در ارزیابی توان تفرجی به روش سیستمی مخدوم شیب
مهمترین فاکتور است بهطوریکه اگر شیب واحد
زیستمحیطی برای تفرج مناسب نباشد از ارزیابی سایر
پارامترها جلوگیری کرده و فرآیند ارزیابی متوقف
میگردد ( .)Shervani, 2009; Makhdom, 2010در
این مطالعه با توجه به اینکه حدود  99/66درصد از
سطح منطقه مطالعه شده در طبقههای صفر تا 74
درصد (شیب مناسب برای همه فعالیتهای
اکوتوریستی) قرار گرفته است و مساحت اندکی از منطقه
 11/70درصد دارای شیب باالی  74درصد است؛
میتوان نتیجه گرفت منطقه ییالقی کجور از نظر فاکتور
شیب برای برنامهریزی تفرجی به ویژه تفرج گسترده در
شرایط مطلوبی قرار دارند .در مطالعات  Kumariو
همکاران ( )2414و  Aneseyeeو همکاران ()2422
عوامل طبیعی مانند چشمه و ارتفاع باعث رونق
گردشگری معرفی شده است .همچنین الیه شیب به
عنوان یک عامل مهم در ارزیابی توان تفرجی به کار رفته
است .معمو ًال جهتهای شمالی و شرقی برای تفرجهای

دشت الشک

اسالمآباد

کهنه الشک

کجور

لرگان
پیده

تابستانه و جهتهای جنوبی و غربی برای تفرج زمستانه
مناسب هستند ( .)Makhdom, 2010در منطقه مورد
مطالعه هر چهار جهت اصلی با سطوح تقریباً برابر
مشاهده شده است که نشاندهنده مناسب بودن منطقه
هم برای تفرج تابستانه و هم برای تفرج زمستانه است
اما چون فصل مراجعه به تفرجگاههای طبیعی به علت
وجود تعطیالت و آبوهوای مساعد ،بیشتر فصل بهار و
تابستان است ( ،)Arenberger, 2006در این مطالعه نیز
جهتهای شمالی و شرقی در طبقات باالتر قرار داده شد
که این امر با مطالعات  Kumariو همکاران ()2414
مطابقت دارد .منطقه مطالعه شده دارای تنوع ارتفاعی
است بهطوریکه منطقه در محدوده ارتفاعی  1134تا
بیشتر از  2734متر از سطح دریا قرار دارد .محققین
بسیاری همانند این مطالعه از ارتفاع از سطح دریا به
عنوان یک عامل مهم در ارزیابی توان تفرجی استفاده
کـردهاند و مـناطقی با ارتفاع کمتر را در طبقهی باالتر
و مـناطـق مرتفـعتر را در طــبقه پایـینتر قـرار دادنـد
( Gul et al., 2006; Farajzadeh & Karimpanah,
.)2008; Kumari et al., 2010; Shervani, 2009
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 )2416( Ildermiهم مناطق کم ارتفاع و شرایط آب و
هوایی مناسب را برای توسعه گردشگری مؤثر معرفی
کردند .پوشش گیاهی و درختی نقش مهمی در جذب
گردشگر دارد که توسط محققین زیادی به عنوان یک
عامل مهم در ارزیابی قابلیت تفرجی به کار گرفته شده
است ( Farajzadeh & Karimpanah, 2008; Kumari
.)et al., 2010; Shervani, 2009; Sanaee et al., 2010
در این مطالعه نیز پوشش گیاهی به عنوان یک عامل
مهم در قابلیتسنجی تفرجی منطقه به کار گرفته شد.
نتایج بررسی نقشه پوشش گیاهی نشان داد که بیشتر
سطح منطقه ( 71/07درصد) شامل اراضی زراعی و
باغهاست که باعث نامناسب بودن منطقه برای تفرج
است و بقیه سطح منطقه با پوشش جنگل و مرتع با
تراکم تاجپوشش بین پنج تا  74درصد برای تفرج
گسترده طبقه یک و دو مناسب است که این مطالعه با
نتایج  Parvarو همکاران ( )2418مطابقت دارد .با توجه
به اینکه خاکهای لومی خاکهای بسیار مناسبی برای
تفرج است ()Takihkhah, 2008; Mahmoudi, 2007
در منطقه مورد مطالعه محدودیتی در بافت خاک برای
کاربری اکوتوریسم وجود ندارد و در مطالعات
 Farajzadehو  Kumari ،)2449( Karimpanahو
همکاران ( )2449( Takihkhah ،)2414و Babaie-
 Kafakyو همکاران ( )2448نیز خاک به عنوان یک
عامل مهم در ارزیابی قابلیت تفرجی به کار رفته است.
منابع آبی در شکلگیری جریان گردشگری در یک
مکان بسیار مؤثر بوده و بر جاذبه توریستی منطقه به
میزان زیادی میافزاید .چشمهها محل تأمین آب شرب،
استراحت و ارزش چشمانداز برای همه طبقات سنی
هستند ( .)Shervani, 2009در این مطالعه نیز فاصله از
منابع آبی به عنوان یک عامل مهم در ارزیابی توان
تفرجی منطقه به کار گرفته شد .نتایج مطالعات
 )2449( Takihkhah ،)2443( Mahmoudiو
 Ahmadsaniو همکاران ( )2411نیز نشان دادند که
فاصله از منابع آبی یکی از عوامل کلیدی در ارزیابی توان
تفرجی است.

راههای دسترسی میتوانند باعث افزایش میزان تفرج
شوند و اصوالً برنامهریزی تفرجی برای مناطقی که دارای
پتانسیل بالقوه تفرجی باشند اما مسیر دسترسی برای
آن وجود نداشته باشد ،امکانپذیر نیست ( Shervani,
 .)2009نتایج این تحقیق نیز مؤید همین موضوع بوده و
با مطالعات  )2446( Mahmodiو )2449( Takihkhah
مطابقت دارد Gul .و همکاران ( )2446در تحقیقات خود
به این نتیجه دست یافتند که در مناطقی که جادهها
وجود دارند پتانسیل جذب گردشگر باالست .فاصله از
مناطق مسکونی و مراکز جمعیتی مانند شهرها موجب
افزایش مسافت و هزینه دسترسی شده که این منجر به
کاهش تقاضای تفرجی میگردد .در مطالعات Shervani
( )2414( Karami ،)2448و  )2411( Sohrabنیز به
تأثیر فاصله از مراکز جمعیتی اشاره شده است.
در ارزیابی توان سرزمین برای اکوتوریسم
(طبیعتگردی) ،در منطقه مطالعه شده ،سنگ آهک
فوزولیندار ،سنگ آهک چرتدار ،سنگ آهک دولومیتی
در طبقه اول ،سنگ آهک مارنی ،سنگ آهک ورقهای،
آهک خاکستری خوب الیهبندی شده در طبقه دوم،
ماسهسنگ کوارتزیتی ،روانههای بازی در طبقه سوم،
شیل و نهشتههای تفکیک نشده در طبقه چهارم قرار
داده شد Ahmadsani .و همکاران (Kazemi ،)2411
 )2410( Poorsabaو  Mancinو همکاران ( )2422نیز
در مطالعات خود به اهمیت سنگشناسی منطقه در
تفرج پرداختند.
گسل و دکل برق فشار قوی ازجمله عوامل
محدودکننده در منطقه هستند که منجر به کاهش تفرج
میگردند؛ بنابراین مناطقی با فاصله بیشتر تا گسل و
دکل برق فشار قوی در طبقه باالتر و فاصله کمتر تا
گسل و دکل برق فشار قوی در طبقه پایینتر قرار
میگیرند .مطالعات  Daiو همکاران (Ismaili ،)2441
 )2417( Sorbonneو  Abbaspourو Qaraguzlu
( )2447نیز همانند این مطالعه فاصله از گسل و دکل
برق را مورد توجه قرار دادند.
منـابع آب و جـاده در دستـرس ازجمـله عوامل مهم
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 Khoramو  )2443( Mahjoubدر تحقیقی به این
نتیجه رسیدند که فاصله از منابع آبی به عنوان یک عامل
محدودکننده در جذب گردشگر است Vrise .و
 Jim ،)2442( Goossenو  )2446( Wendeyو
 Eskandariو همکاران ( )2449نیز در تحقیقات خود به
این نتیجه رسیدند که جاده و مسیرهای دسترسی از
عوامل محدودکننده بوده که در بازدید گردشگران تأثیر
منفی گذاشته است؛ اما در منطقه مطالعه شده در این
تحقیق این عوامل نیز جزء عوامل محدودکننده نبوده و
در واقع مشکلی نداشتند.

نتیجهگیری کلی
نتایج حاصل از تعیین پتانسیل منطقه نشان داد که این
منطقه دارای قابلیت تفرجی گسترده طبقه یک و دو
است بهطوریکه  67/97درصد منطقه دارای قابلیت
تفرجی و  70/13درصد از منطقه برای تفرج نامناسب
هستند که علت آن شیب باال ،ارتفاع باال و وجود اراضی
زراعی و باغها در منطقه است .همچنین در بین هفت
مرتع مطالعه شده ،مرتع چناربن به دلیل داشتن تمام
- Aneseyee, B. A., Abebaw, A. & Tesfaye
Haile, B. (2022). Identification of suitable
sites for the community-based ecotourism
developments in Abijiata-Shalla Lakes
National Park, Ethiopia. Remote Sensing
Applications: Society and Environment, 26,
100750.
& - Angessa, A. T., Lemma, B., Yeshitela, K.
Endrias, M. (2022). Community perceptions
towards the impacts of ecotourism
development in the central highlands of
Ethiopia: the case of Lake Wanchi and its
adjacent landscapes. Heliyon, 8(2), e08924.
Doi: 10.1016/j.heliyon.2022.e08924.
- Arnberger, A. (2006). Recreation use of
urban forests: An inter-area comparison.
Urban Forestry & Urban Greening, 4(3-4),
135-144. Doi: 10.1016/j.ufug.2006.01.004.
- Babaie-Kafaky, S., Mataji, A. & Sani, N. A.
(2009). Ecological capability assessment for
multiple-use in forest areas using GIS-based
multiple criteria decision making approach.
American Journal of Environmental

شرایط تفرجی بهترین شرایط تفرجگاهی را داراست؛
بنابراین میتوان مراتع منطقه به جزء مراتع دارای ارتفاع
و شیب زیاد به خصوص مراتع چناربن را برای گردشگری
پیشنهاد کرد و اقدامات عملی و مدیریتی الزم برای این
منظور را به بهرهبرداران آن آموزش داد .این امر در کنار
مدیریت اصولی به استفاده از توان بالقوه طبیعتگردی
منطقه میانجامد و کمک درآمدی برای بهرهبرداران
مراتع محسوب میشود .ارزیابی پتانسیل طبیعتگردی
با استفاده از مدل مخدوم صورت گرفته است .با توجه به
نتایج پیشنهاد میشود از آنجایی که بررسی پتانسیل
طبیعتگردی کمتر در مراتع ایران انجام شده است
مطالعات مشابهی برای مراتع مختلف صورت گیرد.
همچنین توصیه میگردد این تحقیق با روشهای دیگر
نیز بررسی شود تا بهترین روش ارزیابی پتانسیل
طبیعتگردی تعیین گردد.
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