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هاست. داری صحیح از آن آب، هوا و خاک سه عنصر اصلی زندگی انسان بوده که تداوم حیات مستلزم حفاظت و نگه

افزايش بیش از حد، میل دستیابی به منابع طبیعی، خدمات اکولوژيک و استفاده از آن در جهت رفع نیازهای انسانی، 

های سیاسی، بحران غذا و تهديد جدی برای حال و  های طبیعی موجب ناپايداری جوامع، تنش عالوه بر تخريب عرصه

 -های حیاتی  پذيری زيرساخت تخريب اراضی، آسیبخواهد شد.  ای و جهانی های محلی، منطقه آينده بشر در  مقیاس

 ضرورت امروزه. تواند به عنوان ابزاری در توسعه پايدار يک جامعه بسیار مفید واقع شود اجتماعی و روش ارزيابی آن می

 ريزی برنامه و منظور مديريتب زايی بیابان پديده تخريب اراضی و وقوع در مؤثر های و مکانیسم عوامل تر دقیق شناخت

و  MICDمعیار اقلیم در دو مدل  .شود می احساس پیش از خشک بیش خشک و نیمه مناطق اصولی و صحیح

DIS4ME مدل دهد در  نتايج حاصل نشان می زايی اين منطقه بررسی گردد وضعیت بیابانMICD 06، نزديک به 

که از طريق میانگین هندسی معیارهای مؤثر  DIS4MEدرصد منطقه دشت میاندوآب در کالس شديد، و در مدل 

درصد منطقه در کالس شديد تا بحرانی قرار دارد. 22 دهد بدست آمده  نشان می

 .MICD ،DIS4ME، زايی، توسعه پايدار، دشت میاندوآب اقلیم، بیابانكلیدی:  گانواژ
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 مقدمه  -1
هاست. داری صحیح از آن حیات مستلزم حفاظت و نگهآب، هوا و خاک سه عنصر اصلی زندگی انسان بوده که تداوم 

باشد. در حال  امنیت غذايی، سالمت و بهداشت جامعه و محیط زندگی انسان در گرو سالمت و حفاظت از آب، هوا و خاک می

امروزه مقابله با تخريب  ها تغییر يافته و دچار تخريب شده است. بوم های انسانی ساختار و عملکرد زيست فعالیت حاضر در نتیجه

دهد  چراکه عالوه بر محیط زيست، توسعه انسانی را نیز تحت تاثیر خود قرار می باشد میعنوان يک چالش اساسی  اراضی به

(Stavi and Lal ،2612) و استفاده از آن  ، خدمات اکولوژيکمیل دستیابی به منابع طبیعیبیش از حد افزايش که طوری  به

و های سیاسی، بحران غذا  زهای انسانی، عالوه بر تخريب عرصه های طبیعی موجب ناپايداری جوامع، تنشدر جهت رفع نیا

 (. 2612و همکاران،  Cawieخواهد شد)ای و جهانی  های محلی، منطقه مقیاس در  تهديد جدی برای حال و آينده بشر

ش و در نتیجه تخريب خاک، هجوم آالينده به تحوالت و تغییر اقلیم، وقوع خشکسالی، سیل، ريزگردها، تشديد فرساي

 Remedio and) های غذايی از جمله تهديدات در مقیاس جهانی و فراگیر است. محیط، و در نتیجه ورود آنها به چرخه

Bensel ،2663). به عنوان  تواند اجتماعی و روش ارزيابی آن می  - های حیاتی پذيری زيرساخت آسیب تخريب اراضی، بررسی

تغییر اقلیم و خشکسالی يکی از عوامل اصلی خطر . (White ،1794)ار يک جامعه بسیار مفید واقع شوددر توسعه پايد ابزاری

تغییر اقلیم و  .باشدرود. تغییر اقلیم تغییر متوسط شرايط جوی در يک مکان يا ناحیه خاص می برای محیط زيست بشمار می

ها شـده و همچنـین ايـن تغییر باعث نايکنواختی توزيع بارش  و تداوم آن  یسال گسترش خشکافزايش گرمايش جهانی باعث 

های  ی يک منطقه، حالت متوسط کمیتهوا و  آب(. اقلیم يا 1327)خسروی و همکاران،  گذارد می ریشود و بر منابع آب تأث می

از حالت متوسط خود منحرف شده  ها تیکمه اين (. زمانی ک1322وضع هوای آن منطقه است )مقدم و رضايی،  کننده مشخص

علت  دهد که اقلیم زمین به گیرد. شواهد علمی نشان می دار شوند، تغییر اقلیم صورت می و اين انحراف در طول زمان ادامه

منابع طبیعی  بنابراين کشاورزی و(.1376)اسالمی،ای در حال تغییر است های گلخانه ويژه تولید گازهای اقتصادی انسان ب فعالیت

دارد )نصیری محالتی و  ها آنی در میزان تولید و پايداری ا کننده نییتع، نقش درازمدتاند، و  و اقلیم وابسته وهوا آببه شدت 

کند، از  بار مختلفی در مناطق مختلف ايجاد می شدت خشکسالی به طور مستقیم و غیر مستقیم آثار زيان (.1322همکاران، 

  (.1370نمود )نظرنژاد و همکاران، توان از آن اجتناب  باشد و نمی يک واقعیت اقلیمی در منطقه میطرفی ديگر خشکسالی 

 ها خشکسالی فراوانی و شدت ، های شمالی و غربی حرکت شود به سمت بخش کشور شرقی و جنوبی بخش های از هرچه

زايی و تخريب اراضی  بیابان (.1372 همکاران)يزدانی و  می کند کاهش پیدا ای حاره جنب پرفشار سامانه های تأثیر به دلیل

. عامل تغییر استخوردن تعادل خاک، پوشش گیاهی، هوا و آب در مناطقی که دارای اقلیم خشک  به همعبارت است از 

تر صورت  خوردن تعادل سريع هم بهباشند در نتیجه  تر می ها شکننده باشد و چون در اين مناطق اکوسیستم تعادل، انسان می

زايی است و استمرار آن باعث کاهش يا نابودی توان بیولوژيکی منطقه و از بین رفتن  گیرد و اين در حقیقت آستانه بیابان می

پديده  وقوع در مؤثر های و مکانیسم عوامل تر دقیق شناخت ضرورت امروزه .(Venkateswarlu ،1773شود ) تناسب زندگی می

 احساس پیش از خشک بیش خشک و نیمه مناطق اصولی و ريزی صحیح برنامه و منظور مديريت به زايی بیابان تخريب اراضی و

در اين تحقیق  اند. کار گرفته شده زايی در ايران مطالعه و به های زيادی برای بررسی تخريب اراضی و بیابان تاکنون مدل. شود می

زايی اين  وضعیت بیابان DIS4MEو  MICDاقلیم در دو مدل  دست آمده معیار سعی شده است با استفاده از مقايسه نتايج به

 گیرد. به اين منظور در اين پژوهش در ابتدا شدت و روند خشکسالی مورد مطالعه قرار می. منطقه بررسی گردد

 ها مواد و روش -2
دشت میاندوآب در است.  ( نشان داده شده1باشد که موقعیت آن در شکل ) منطقه مورد مطالعه دشت میاندوآب می

دقیقه شرقی و عرض  23درجه و  42دقیقه تا  12درجه و  42جنوب شرق درياچه ارومیه در محدوده طول جغرافیايی 

مربع بوده،  کیلومتر 2/1612ت. وسعت آن حدود اس  شده دقیقه شمالی واقع 12درجه و  39دقیقه تا  22درجه و  30جغرافیايی 

 .دده داری تشکیل می زی و باغاساس اقتصاد اين منطقه را کشاور
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( 1394-1373ساله ) 26در دوره زمانی  سنجی دوآب و چهار ايستگاه بارانهای ايستگاه سینوپتیک میان با توجه به داده

گراد و اقلیم آن بر طبق روش دومارتن،  سانتیدرجه  2/14تر، متوسط دمای ساالنه م میلی 360متوسط بارندگی ساالنه منطقه 

و در مدل خشکی و تداوم خشکسالی رهای شاخص از جمع زير معیا MICDمعیار اقلیم در مدل باشد.  نیمه خشک می

DIS4ME  امتیازدهی معیار  آيد. دست می  بهاز میانگین هندسی زير معیارهای بارندگی، شاخص خشکی و جهت جغرافیايی

وضعیت طبق جداول مذکور در نهايت  و .گیردصورت می 3و1طبق جداول  DIS4MEو  MICDزايی های بیاباناقلیم در مدل

در  DIS4MEو  MICD هایمدلزايی در  بیان

مشخص  4و 2جداول  گرديد.

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 سنجی های باران موقعیت دشت میاندوآب به همراه ایستگاه -1شكل 
 

 MICDزایی  بندی معیار اقلیم در مدل بیابان كالسه -1جدول 

 عوامل اصلی عوامل فرعی (1-6آرام ) (2-1/1متوسط ) (3-1/2)شديد  (4-1/3بسیار شديد )

 اقلیم (iشاخص خشکی ) 2/6-02/6نیمه مرطوب  62/6-2/6نیمه خشک  62/6-2/6خشک  <62/6فراخشک 

  (drها ) تداوم خشکسالی 1-6 3-2 2-4  0

 
 MICDزایی مدل  كالس وضعیت بیابان -2 جدول

 زايی شدت بیابان امتیازات عالمت

 0/2-6 )آرام )پنهان 
II 2/11-0/2 کم 
III 2/10-2/11 متوسط 
IV 4/22-2/10 زياد 
V 22-4/22 )شديد )اوج 

 

 DIS4MEزایی  مدل بیابان بندی معیار اقلیم كالسه  -3جدول 

 دامنه وزن کالس کیفیت

 (mm)بارندگی

 زياد

 متوسط

 کم
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BGI 

 زياد

 متوسط

 کم

       
          
       

 

 

  
     

      
 

 

 جهت جغرافیايی

 زياد

 متوسط

 کم

    
        
     

 
 
 
 

 

 

 DIS4MEزایی مدل  كالس وضعیت بیابان -4جدول 

 نوع ارزيابی زايی های وضعیت شدت تخريب اراضی و بیابان کالس

 کیفی خفیف متوسط شديد بحرانی

 کمّی 126-166 132-121 123-130 >123

 نتایج -3

های موثر در  مدل  دست آمده، منطقه از نظر معیار اقلیم با توجه به میزان پايین بارندگی و تأثیر ساير پارامتر براساس نتايج به

MICD ( و در مدل 2، در کالس شديد تا بسیار شديد )شکلDIS4ME  ( قرار دارد.3در کالس متوسط رو به پايین )شکل 
 

 DIS4MEارزیابی كیفیت اقلیم مدل  -3شكل                     MICDارزیابی كیفیت اقلیم مدل  -2شكل
 

  MICDدر مدل  تاثیر معیار اقلیم دست آمده طبق نتیجه بهشود.  بندی می ( طبقه4( و )2زايی طبق جداول ) بیابان وضعیت

که از طريق میانگین  DIS4MEدرصد منطقه دشت میاندوآب در کالس شديد، و در مدل  06دهد، نزديک به  نشان می

 درصد منطقه در کالس شديد تا بحرانی قرار دارد. 22دهد نشان می معیارهای مؤثر بدست آمدهزيرهندسی 

 گیری بحث و نتیجه -4

نی زايی در منطقه دشت میاندوآب در چهار کالس خفیف تا بحرا فعلی بیابانبراساس نتايج حاصل از ارزيابی اين مدل روند 

های کاری مختلف است. با توجه به نتايج  گر متفاوت بودن حساسیت هر يک از واحد نمايان در مناطق حاشیه درياچه ارومیه

دست  نتايج به .ی قرار داردبدست آمده از اين مدل درصد بیشری از مساحت منطقه دشت میاندوآب در کالس شديد و بحران
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منطقه در پنج کالس آرام تا خیلی شديد قرار دارد اما  MICDطوری که در روش  آمده از هر مدل تفاوت بسیاری باهم دارد به

منطقه در هشت کالس پتانسیل تا بحرانی )ج( قرار گرفت و پتانسیل باالی تخريب و بیابانی شدن را نشان  DIS4MEدر روش 

تفاوت نه تنها از تأثیر معیارهای فرعی، نوع و تعداد عوامل مؤثر بلکه از روش آماری رسیدن به نتیجه نهايی نیز  دهد. اين می

  .کند زايی استفاده می از میانگین هندسی برای ارزيابی وضعیت بیابانDIS4ME که مدل شود، با توجه به اين ناشی می

 منابع
المللی  . تغییر اقلیم و تاثیر آن بر منابع آب خاورمیانه. چهارمین کنگره بین1327پور، ح.،  نظرینژاد، م.، و  خسروی، م.، اسمعیل .1

 فروردين، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان. 22-29دانان جهان سالم،  جغرافی

های خطی. فنی مهندسی  گشتاور کمک بندی دومارتن برای بارش حداکثر روزانه در ايران به . نقد اقلیم1322مقدم، ف.، و رضايی، ح.،  .2

 .73-163دانشگاه آزاد اسالمی مشهد، دوره دوم، شماره دوم، صفحات 

های فسیلی در رابطه با تغییر اقلیم و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط  ای ناشی از احتراق سوخت های گلخانه . نقش گاز1376اسالمی، پ.،  .3
شاورزی و محیط زيست. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آدربايجان غربی، زيست. همايش ملّی تغییر اقلیم و تأثیر آن بر ک

 مرداد.2ارومیه، 

های اقلیمی کشاورزی ايران. علوم و  . بررسی اثرات تغییر اقلیم بر شاخص1322نصیری محالتی، م.، کوچی، ع.، کمالی، غ.، و مرعشی، ح.،  .4

 .91-22، صفحات 9، شماره 2صنايع کشاورزی، جلد 

. اعتبار سنجی چهار نمايه ی خشکسالی هواشناسی بر اساس حلقه 1372يزدانی، وحید، کامران داوری، بیژن قهرمان، و حمید زارع ابیانه.  .2

 .23-39، 12، شماره 0های رشد درختان غیر مثمر ) مطالعه موردی مشهد (، مجله مهندسی آب، دوره 

تاثیرات زيست محیطی آن در دشت میاندوآب  و خشکسالی  های بررسی شاخص. 1370نظرنژاد، ح.، کمکی، چ.ب.، مهتدی، م.،  .0

 صفحه. 2آذرماه،  24و  23المللی توسعه پايدار و عمران شهری، اصفهان،  ، هفتمین کنفرانس بینغربی( )آذربايجان

7. Stavi, I., Lal, R., 2015. Achieving zero net land degradation: challenges and opportunities. J. Arid Environ. 

112 (A), 44–51.

8. Cowie, A.L., Orr, B.J., Castillo Sanchez, V.M., Chasek, P., Crossman, N.D., Erlewein, A., Louwagie, G., 

Maron, M., Metternicht, G.I., Minelli, S., Tengberg, A.E., Walter, S. and Welton, S., (2018), Land in 

balance: the scientific conceptual framework for land degradation neutrality, Environmental Science and 

Policy, 79: 25-35.

9. Remedio, E.M. and T.G. Bensel. 2003. Socio-Economic and Environmental impacts of Woodfuel
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Climate impact on the desertification situation in both MICD and DIS4ME 

models
 

Abstract  
the weather, and the soil of the three essential elements of human life, thecontinuity of life requires 
protection and proper maintenance of them.overpopulation is the desire to access natural resources, 

ecological servicesand use it to meet human needs in addition to the destruction of naturalareas, in 

addition to the destruction of natural fields, political tension, foodcrisis and a serious threat to the 

present and future of mankind at local,regional and global scales. land degradation, vulnerability of 
vital - socialinfrastructure and its evaluation method can be useful as a tool insustainable development 

of a very useful society. today, the need to knowmore precisely the factors and effective mechanisms 

in the occurrence of phenomena of land degradation and desertification in proper managementand 
proper planning of arid and semiarid areas. climate scale in two MICDand DIS4ME models of 

desertification situation in this region, the resultsshow that in the MICD model, nearly 60 % of the 
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area of miandoab plain inhigh class, and in the DIS4ME model obtained by the geometric mean of 

theeffective criteria, 82 percent of the region is in severe and critical class. 
 

Keywords: climate, desertification, miandoab plain, sustainable development, MICD, DIS4ME. 
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