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Abstract 

Mapping land degradation is essential for appropriate management. In this study, the potential of 

revised MEDALUS model and its integration with fuzzy logic in land degradation crisis mapping 

was investigated in the Semirom County of Isfahan Province with more than 380 mm of rainfall. 

The study area has a semi-arid climate. Most of annual precipitation occurs in winter while less 

in summer. Altitude in the area is relatively high, ranging from 1707 to 4393 m, with the peaks 

in the Zagros Mountains. Due to large altitudinal range and human activity influences, there are 

a large number of vegetation types and a range of conditions in the rangelands. In recent years, 

grazing and other activities such as the construction of the Hana Dam and land use changes, have 

degraded the existing rangelands, especially those around the agricultural lands in Semirom 

County. First, based on the characteristics of the study area, six desertification indicators 

including climate, soil, vegetation, groundwater, water erosion, and management quality were 

selected. Then, 25 indices affecting the quality of each indicator were mapped and assigned a 

value between 0 and 1 using fuzzy logic option in GIS environment at pixel- size scale. The results 

showed that 7% of the study area is classified as slight, 84% as moderate and 14% as severe 

degradation. Results also showed that management, water erosion and vegetation indicators and 

the indices of the rangeland land use, vegetation resistance against erosion and rainfall were the 

most important factors with more than 70% effectiveness in the land degradation of the study 

area. The results indicate that the conversion of rangelands to agricultural land, overgrazing and 

drought are main factors of land degradation crisis in the study area.  

  

Keywords: Environmental Hazard, Land Degradation, Revised MEDALUS, Semirom 

                                                      
* Corresponding author: Reza Jafari                 E-mail: reza.jaffari@iut.ac.ir                 Tel: +983133911023 

  

ISSN (Print):2322-1682      ISSN (Online):2383-3076 Vol.11, No.1, Spring 2022, pp.57-75 

 

RESEARCH ARTICLE Open access DOI:10.22067/geoeh.2021.69984.1047 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://dx.doi.org/10.22067/geoeh.2021.69984.1047
https://dx.doi.org/10.22067/geoeh.2021.69984.1047
https://orcid.org/0000-0003-2144-8333
mailto:reza.jaffari@iut.ac.ir
https://dx.doi.org/10.22067/geoeh.2021.69984.1047
https://dx.doi.org/10.22067/geoeh.2021.69984.1047


 
Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) 

Geography and Environmental Hazards 
Volume 11, Issue 1 - Number 41, Spring 2022 

https://geoeh.um.ac.ir 
https://dx.doi.org/10.22067/geoeh.2021.69984.1047 

 نحوه ارجاع به این مقاله : 

ستفاده ابندی و تشخیص کمی اراضی حساس به تخریب جنوب استان اصفهان با (. پهنه1041هدی, اکرم, جعفری, رضا. )مش

   75-57. صص (1)11 ,جغرافیا و مخاطرات محیطی .از مدل مدالوس اصلاح شده
https://dx.doi.org/10.22067/geoeh.2021.69984.1047                                                    

 

 75-57صص  ،1041، بهار کمیچهل و  ۀ، شمارازدهمیسال  ،یطیو مخاطرات مح ایجغراف

 مقاله پژوهشی
 

 جنوب استان اصفهان با استفاده از مدل مدالوس کمی اراضی حساس به تخریب و تشخیص بندیپهنه
 

 ، اصفهان، ایراندانشگاه صنعتی اصفهان زداییبیابانکارشناسی ارشد  آموختهدانش -مشهدیاکرم 

 ، اصفهان، ایراندانشگاه صنعتی اصفهاندانشکده منابع طبیعی،  ازدورسنجش دانشیار - 1یجعفر رضا 

 

 11/6/1044: تصویب تاریخ         16/7/1044تاریخ بازنگری:         2/2/1044: دریافت تاریخ

 چکیده

ل پتانسیل مدحاضر  پژوهشدر لازم و ضیروری است.  هاآنبهینه برای مدیریت تخریب اراضیی بندی پهنه

میرم شهرستان سدر  تخریب اراضیبندی بحران برای پهنه و تافیق آن با منطق فازی اصیاا  شیده مدالوس

 وضعیت اساس بر اول، در گامقرار گرفته است.  موردبررسی کیاومترمربع 7225 مساحت استان اصفهان با

 وپنجبیستبا  مدیریت و آبی فرسایش زیرزمینی، آب گیاهی، پوشش خاک، اقایم،شامل  معیار شیشمنطقه، 

بر  تأثیرشان میزان اساس بر هاصشیاخ. قرار گرفت نظر مد ،اراضیی میزان تخریب ارزیابی برای شیاخص،

داده شد و در مقیاس پیکسل  1تا  0بین فازی امتیازی  منطقطبق  هاآناز  هرکدام تخریب، کمی و به ندیفرا

 درصد 45در کااس خفیف تخریب،  منطقهسطح  از درصد 2قرار گرفتند. نتایج نشان داد که  موردبررسیی

 کیفیت موردمطالعهاز میان معیارها  .درصد منطقه در کااس شدید قرار دارد 15منطقه در کااس متوسی  و 

شاخص  ها،از میان شاخص و بالاترین امتیاز دارای پوشیش گیاهی و کیفیت فرسایش آبی کیفیتمدیریت، 

در تخریب منطقه نقش  %50حفاظت پوشییش گیاهی در برابر فرسییایش، کاربری مرتع و بارندگی بیش از 

 ازحدشیب چرای کشاورزی، هایزمین به مرتعی اراضی تبدیلدهد که های تحقیق نشیان مییافتهداشیتند. 

 باشند.میدر منطقه مطالعاتی  تخریب اراضی بحرانایجاد عوامل اصای از و خشکسالی  دام

 سمیرم، اصاا  شده مدالوستخریب اراضی، مخاطره محیطی، : هادواژهیکل

                                                      

  Emal:reza.jafari@iut.ac.ir                                                                                      00100911020نویسنده مسئول:  1

https://geoeh.um.ac.ir/page_51.html?lang=en
https://dx.doi.org/10.22067/geoeh.2021.69984.1047
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://dx.doi.org/10.22067/geoeh.2021.69984.1047
https://orcid.org/0000-0003-2144-8333


 اول ۀشمار                                                                   محیطی مخاطرات و جغرافیا                                                               74

 

 مقدمه -1

 ؛2002، 1)وارنت اس سرتاسر جهان عمده در محیطیزیست از مسیاللتبدیل شیدن به یکی  در حالتخریب زمین 

 ،ای دارد، هم از نظر شیییدت و هم اندازه در بسییییاری از نقا  دنیا رشییید فزایندهمحیطیمخاطره این  .(2021، 2بیاریو

جدی  ؛2004، 0)باید شورا شامل میمیایون  10خشکی یا حدود  یهاسیتمیاکوسی درصید از 5/09 بیش از کهطوریبه

افزون تخریب منابع در بسیییاری از نقا  جهان، تهدیدی جدی برای بشییریت روند روز روازاین .(2021فا و همکاران، 

کاهش یا از دسیت رفتن توان زیستی یا تخریب سیرزمین به معنی  .(2021 5پراوالی ؛1042، جعفری)زهتابیان و  اسیت

و خشییین  خشیییندر مناطق خشییین، نیمه زاربوتهجنگل و  اقتصیییادی و تبدیل اراضیییی دیم، آبی، مرتع، چراگاه،

اپایدار از برداری نهای انسانی و بهرهفعالیت ازجماهفرآیندها  برداری از سیرزمین یا ترکیبی ازناشیی از بهره مرطوبنیمه

 .(1099سربازی و همکاران،  ؛1090)دماوندی و همکاران، سرزمین است

 معیارهای زیادی ابداع شییده اسییت و ها وها، شییاخصمدل ؛تخریب اراضییی در مؤثرامروزه برای بررسییی عوامل 

ولی  .(2020، 6ماتین و بهرا ؛2020و همکاران،  7)اکبرید شواسیتفاده می هاآن کشیورمان از جهان و گسیترده در طوربه

اصییااحات خاصییی  باید مناطق دیگر در هاآن باشییند که برای اسییتفاده ازمعایبی می دارای مزایا و هااین مدل هرکدام از

ترین راه مناسییب .اسیتضیروری  حای توانمنداراله راه اراضیی، از تخریبجاوگیری  منظوربه .اعمال شیود هاآنروی 

 تهیه نقشییه تخریب اراضییی برای ارزیابی و اسییت. یسییازاز مدلتخمین شییدت تخریب اراضییی اسییتفاده  برای تهیه و

 (1202، 5) پیروویچ و همکاران خارج از کشیییور و (1099)میمندی و همکاران،  داخل تیاکنون تحقیقات مختافی در

به شرای   با توجهمدلی برای ایران مناسب است که  ، اما ای فراوان شدههای منطقهورت گرفته که منجر به اراله مدلصی

 1990در سییالای تخریب اراضییی کشییورهای مدیترانهبنیادی در این سییرزمین باشیید. پروده مدالوس با هدر بررسییی 

نقشه  تهیه مدلی برای ارزیابی و 1999 سال در به طول انجامید و سال 9این پروده  .توسی  کمیسییون اروپا پیشنهاد شد

کیفیت خاک، کیفیت اقایم، کیفیت پوشییش  معیار چهار در آنکه  شیید، اراله 4مدالوس نتخریب اراضییی تحت عنوا

اراضییی با  نهایی تخریبنقشییه و با  معیارهای کایدی تخریب اراضییی تعریف شییدند عنوانبهمدیریت کیفیت  گیاهی و

 .(1999، 9)کاسماس و همکاران آمد به دستمعیارهای مذکور میانگین هندسی از 
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ب یغرب اسپانیا نشان داد که نقشه تخر در جنوبمدل مدالوس  بررسیی حسیاسیت اراضی به تخریب با استفاده از

. (2004، 1نالدس)ری است ها بهتر و با شرای  طبیعی سازگارترمدل اراضیی تهیه شیده طی این تحقیقات نسبت به سایر

جهت تهیه نقشه تخریب اراضی، فرآیندهایی چون تخریب پوشش گیاهی،  منطقه غرب آسییا انجام شیده در در مطالعه

و  هراشیی)هد انگرفته شییده نظر فرآیندهای تخریب در ترینمهم عنوانبهشییوری خاک  بادی و ، فرسییایشفرسییایش آبی

یز آبخهای حوضییهبررسییی اثرات تغییرات کاربری اراضییی و پوشیش سییطح روی تخریب منابع در  .(2000، 2تاتیشیی

 پذیر و حسییاس به تغییرات اقایم وآسیییبدریاچه کینگ در چین به این نتیجه رسیییدند که حوضییه نام برده شییدیدا  

مشیخص شد که روند تخریب اراضی رو به افزایش  2005تا  1995با بررسیی دوره زمانی  و انسیانی بوده یهامداخاه

است مجاز و سی ازحدشیبافزایش جمعیت، چرای  ازجماههای انسانی نتیجه فعالیت یطورکابهو عوامل اصیای  اسیت

شمال  منگالی در -م در صیوفیک ایدر مطالعه. (2009، 0)لی و همکاران اسیتبرداری از منابع هغا  به کار برده در بهر

های میدانی، دهی معیارها در روش مدالوس از بررسیغربی اسیتان گاسیتان مشیخص شید که اطااعات لازم برای وزن

 هایلمد رفته در یابی است ولی معیارهای به کارقابل دستمنطقه  مطالعات پوشیش گیاهی در و ای هواشیناسییهداده

ناطق م ویژه درکه چنین آماری در ایران و به دارند مدتیطولانآکادمی عاوم ترکمنسیییتان احتیاج به آمار  فیالویون  و

تهیه  وبه عات نبود ین مدل جامع برای ارزیابی ذکر شد که چنین مشود. هیافت نمی اصاا دشیوار و یا  خشین بسییار

مدالوس اصیاا  شده  از روشتوان خزری، می ای ومدیترانه نزدیکی شیرای  مناطق خزری و در منطقهنقشیه تخریب 

نتایج مطالعه دیگر در  .(2011، 5)هنردوسییت و همکاراند مناطق مشییابه اسییتفاده نمو برای تهیه نقشییه تخریب منطقه و

 9منطقه در وضعیت متوس  و  درصد از 04د اصیاا  شیده مدالوس نشیان داد در حدو مدل گرمشیت با-منطقه فیدویه

عوامل اصای  که خود از استمنطقه در وضعیت نامناسب کیفی  از درصد 70 چنینهم .قرار داردبالا  تیفیدر کدرصید 

با توجه به روند صییعودی تخریب اراضییی در  .(1094و همکاران، جعفری  ؛1045)سییپهر، آیدمی حسییاببهتخریب 

پژوهش حاضیییر  هدر، (2015، 7)جعفری و همکاران خشییین ایرانمنیاطق خوب آب و هوایی میاننید منیاطق نیمه

استفاده از ا باستان اصفهان سمیرم  خشننیمه شیهرستان ارزیابی وضیعیت تخریب اراضیی دربندی و شیناسیایی، پهنه

 .استتر فازی برای دستیابی به نتایج دقیق منطقمدل مدالوس و تافیق این مدل با 
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 هاروشمواد و  -2

 موردمطالعهمنطقه  -2-1

کیاومتری جنوب شییهر اصییفهان، در عر   167کیاومترمربع در  7225شییهرسییتان سییمیرم با وسییعتی معادل 

گرینویچ  النهارنصفشیرقی از -غربی 71˚/17 -71˚/60شیمالی و طول جغرافیایی -جنوبی 00˚/50 -01˚/70جغرافیایی 

های شهرضا و دهاقان، از شرق با استان فارس، از جنوب با استان . از شیمال با شیهرستان(1)شیکل  واقع شیده اسیت

 2500کهکیاویه و بویراحمد و از غرب با اسیتان چهارمحال و بختیاری همسایگی دارد. متوس  ارتفاع آن از سطح دریا 

از شمال غرب  ؛استاع( متر ارتف 5509)با  ترین قاه آن دنادنا از سیاساه جبال زاگرس که مرتفع کوهرشیتهمتر اسیت و 

ااقی و ین ناحیه یی صورتبهتا جنوب شیرقی این شیهرسیتان کشییده شیده است و باع  شده این منطقه کوهستانی 

ی این . متوس  میزان بارندگاسیتاسیتپی سیرد نیمه بندی گوسین، اسیاس طبقه سیردسییر مطر  گردد. اقایم منطقه بر

جهت جنوب غرب  ست. بادهای عمومی در منطقه سمیرم دربرر ا صورتبهو غالبا   متریایم 040شیهرسیتان بیش از 

 کیاومتر 00 منطقه به ترند، حداکثر سرعت باد دروزش باد در فصیل بهار پر تااطم و در فصیل پاییز آرام .غالب هسیتند

روستا تشکیل  106و  شهر 5دهستان،  6بخش،  2. این شیهرستان از (2009، 1)یغمایی و همکاراند رسیسیاعت می در

نفر از طوایف  74527نفر روستایی و  67977نفر شیهرنشیین،  27194شیده که طبق آمار موجود دارای جمعیتی معادل 

 نمایند.ماه از سال را در این شهرستان سپری می 7باشند که به منطقه کوچ نموده و حداقل مختاف ایل قشقایی می
 

  
 : الف( در ایران و جنوب استان اصفهان، ب( شهرستان سمیرمموردمطالعهموقعیت منطقه  -1شکل 
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 تحقیقروش  -2-2

سمیرم و همچنین بازدیدهای صحرایی،  منطقه ، با بررسیی مطالعات صورت گرفته درمدالوس مدل اسیتفادهقبل از 

شییاخص  27معیار و  6 از ،بر منطقههای مدل بازنگری و با توجه به شییرای  محای و اقایمی حاکم معیارها و شییاخص

های )شاخص خاک معیار شامل موارد ذیل بودند: مورداستفادهمعیارهای  .برای تهیه نقشیه تخریب منطقه استفاده گردید

و تعرق و  های بارندگی، تبخیر)شییاخص اقایممعیار بافت سییطحی، عمق، زهکشییی، شیییب اراضییی و مواد مادری(، 

های هدایت الکتریکی، کار، افت سطح آب، کل مواد جامد محاول و )شاخص آب زیرزمینی معیارشیاخص خشیکی(، 

های نوع )شاخص مدیریت معیار، (1آلامبی  هفتگانه روش هایشیاخص) فرسیایش آبی معیارنسیبت جذب سیدیم(، 

مقاومت به خشکی و  ،گیاهی تاج پوشیشهای )شیاخص گیاهیشیش پومعیار  کاربری اراضیی و عمایات مدیریتی( و

 ر اساسبها در محی  سیامانه اطااعات جغرافیایی تهیه و لایه اطااعاتی هر ین از شیاخص. حفاظت در برابر فرسیایش(

گر عضییویت فازی و از نوع برای این منظور از تحایل .)پیوسییت(د اختصییاد داده شیی 1تا  0 امتیازی بینفازی  منطق

دهی در مقدار تخریب امتیاز آن ریتأثاسیییاس  ترین مقدار هر شیییاخص برترین و بیشخطی اسیییتفاده گردید. کم تابع

بدین داده شد.  پوشش گیاهیترین امتیاز به حداقل ترین امتیاز به حداکثر پوشیش گیاهی و بیشمثال، کم طوربه گردید.

در نظر  )حداکثر تخریب( برای بدترین حالت 1 ازیامت و )حداقل تخریب( بهترین حالتبرای  امتییاز صیییفرگونیه کیه 

منابع اداره کل  270000/1های معیار خاک از نقشییه خاک های اطااعاتی شییاخصلازم به ذکر اسییت که لایه .گرفته شیید

های اقایمی سیازمان هواشناسی معیار اقایم از داده هایاطااعاتی شیاخص یهاهیلاطبیعی و آبخیزداری اسیتان اصیفهان، 

 یامنطقههای آب های معیار آب زیرزمینی از دادهاطااعاتی شییاخص یهاهیلاهای کریجینگ، کشییور و توسیی  روش

 ششو پو های معیار مدیریت از نقشییه کاربریهای اطااعاتی شیاخصکریجینگ، لایه هایاسیتان و با اسیتفاده از روش

های پوشش گیاهی استان و لایه 270000/1های معیار پوشش گیاهی از نقشه ی شاخصهای اطااعاتاراضیی اسیتان، لایه

امتیاز وجود در اسیتان استخراج شدند. م آلامش بی رو 270000/1های معیار فرسیایش آبی از نقشیه اطااعاتی شیاخص

 (1999و همکاران،  2)کاسماسد گردیبه آن تعیین  های مربو امتیازات شیاخص میانگین هندسیی ههر معیار با محاسیب

 .(1)رابطه 

Wx= (W1 1رابطه  × W2 × … .× Wn)
1

n 

 .اسییتا هتعداد شییاخص  nامتیازهای مربو  به هر شییاخص و )nW,1,2(امتیاز مربو  به هر معیار،   Wxن که در آ

 رد میانگین هندسیی، نقشه وضعیت برای هر معیار محاسبه شد. گیری ازبررسیی و با بهره هاامتیاز شیاخص نکهیبعدازا

                                                      
1 Bureau of Land Management, BLM 

2 Kosmas 
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 زیر رابطه مطابق شده یاد معیارهای هندسی میانگین از است در منطقه 1بتخری شیدت دهندهنشیان که نهایی نقشیه پایان

 .(2)رابطه  آمد به دست

DS = (𝑊𝑆 2رابطه  × 𝑊𝐶 × 𝑊𝐺𝑊 × 𝑊𝑉 × 𝑊𝑀 × 𝑊𝐸)
1

6 
امتیاز معیار  WVامتیاز معیار آب زیرزمینی،   WGWامتییاز معییار اقایم، WCامتییاز معییار خیاک، WSرابطیه،  نیا در

 امتیاز همحاسییب از پس .امتیاز معیار فرسییایش آبی اسییت WEو  امتیاز معیار مدیریت و سیییاسییت WMپوشییش گیاهی،

 .گردید تعیین ،1 جدول به توجه اهای تخریب بکااس ،منطقه مطالعاتی وضعیت تخریب
 

 اراضی در منطقه مطالعاتی های وضعیت تخریبکلاس -1جدول

 های وضعیت تخریبکلاس نوع ارزیابی

 بسیار شدید شدید متوسط خفیف کیفی

 57/0 – 1 7/0 – 57/0 27/0 – 7/0 0 - 27/0 کمی

 و بحثنتایج  -1

ین میانگ محاسییبهمعیار و  های مربو  به هرآمده، پس از ارزیابی و امتیازدهی شییاخص به دسییتنتایج  بر اسییاس

از بین معیارهای  که دهدنشییان می 2شییکل  نتایج .آمد به دسییتهندسییی امتیازات، امتیازات شییش معیار مورد ارزیابی 

پوشش گیاهی و معیار کیفیت  کیفیت سییاسیت، معیار و مدیریت معیار کیفیتبر اسیاس مقادیر منطق فازی  موردمطالعه

های تخریب، شیاخص حفاظت در برابر فرسایش، . از میان شیاخصبودند بالاترین امتیاز حالزِ ،بیبه ترت فرسیایش آبی

 در تخریب منطقه نقش دارند.  %50شاخص کاربری مرتع و شاخص مواد مادری بیش از 

 

 

                                                      
1 Degradation Severity, DS 

 الف( 
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)ب( در منطقه برحسب درصد ها )الف( و شاخص 4-1بین  منطق فازی اساس بر هامقایسه امتیاز معیار  -2شکل 

 مطالعاتی
 

 نشان داده شده است. 0شیکل تغییرات مکانی در  صیورتبهدر تخریب منطقه  گانههای شیشهرین از معیار ریتأث

رار تخریب ق دیشیید اریبسییهای متوسیی ، شییدید و از لحاظ معیار اقایم در کااس موردمطالعهمطابق این شییکل، منطقه 

پارامترهای  شاخص  و تأثیر ترینبیش (7/0 – 4/0با امتیاز )بارندگی شیاخص  اقایم، معیار هایشیاخص بین گرفت. در

طبق نقشییه معیار وضییعیت خاک بیش از  .(2)شییکل  در اولویت بعدی تخریب قرار داشییتند تبخیر و تعرقخشییکی و 

منطقه در کااس تخریب  %20منطقیه از لحاظ کیفیت معیار خاک در کااس متوسییی  و خفیف تخریب و کمتر از  40%

تأثیر و  ترینمواد مادری و شیییب بیش هایشییاخص خاک، معیار به مربو  هایشییاخص بین گرفت. درشییدید قرار می

 کیفیت کمتری را در تخریب منطقه داشییتند. مطابق نقشییه معیار خاک تأثیر و زهکشییی عمق بافت خاک، هایشییاخص

های این معیار در کاربری .تخریب در این منطقه توسی  مدیریت نادرسیت صورت گرفته است همدیریت، رشید فزایند

ری را در بالا ربو کا ریتأثترین های متمایز، ارزیابی شید که  مراتع سمیرم،  بیشمتفاوت اراضیی، جداگانه و با شیاخص

 در ییااق محسییوب شییده و عمدتا منطقه مراتع  توجه به کوهسییتانی و سییردسیییر بودن، بابودن امتیاز این معیار داشییت. 

هزار هکتار دارای تولیدی برابر با  010گیرند، با وسییعتی قریب به دام قرار می برداریو تابسییتان مورد بهرهفصییل بهار 

دام مجاز  کهیدرصورت ،نماید نیتأمواحد دامی موجود را  656710یاز غذایی حدود هزار تن اسیت که قرار اسیت ن 59

؛ کنندآمار موجود، حدود دو برابر واحد دامی از این مراتع اسییتفاده می بر اسییاس. اسییتروز  100به مدت  024225

ت دام مازاد در مراتع شییهرسییتان موجود اسییت که عامل اصییای تخریب این مراتع شییده اسیی 014246حدود  ،بنابراین

 .دتعیین ش هاآنچرا ارزیابی و امتیاز ر مرتع دو شیاخص تخریب مرتع و فشیا یدر کاربر. (2015)جعفری و همکاران، 

 ب( 
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 شانیراچ، قابایت جیتدربهچرای مفر  در مراتع منطقه موجب تخریب کیفیت خاک و پوشیش گیاهی موجود شیده و 

از نظر معیار کیفیت پوشییش گیاهی دارای امتیاز  موردمطالعهاز منطقة  %70آمده  به دسییتطبق نتایج  .کمتر شییده اسییت

 دهد کهگیاهی نشان می پوشش معیار هاییاز شاخصامت .و در کااس شیدید و بسیار شدید تخریب قرار دارد  7/0 -1

( و 7/0 – 1) ازیامتاین شییاخص با   .دارد را در تخریب منطقه تأثیر ترینبیشحفاظت در برابر فرسییایش  شییاخص

 از لحاظ موردمطالعه. منطقه اسیییتدر تخریب منطقه  ریتأثترین میزان از سیییطح منطقیه دارای بیش  %44اختصیییاد 

 بین کیفییت آب زیرزمینی مشیییکای چنیدانی نیداشیییتیه و در کایاس خفیف تخریب قرار دارد. نتایج نشیییان داد در

از سطح  %54(،  با اختصاد 7/0 -61/0زیرزمینی با دامنه امتیاز ) افت آب شیاخص زیرزمینی، آب معیار هایشیاخص

 ب سدیم،  مواد جامد محاول و میزان کار کمترینهدایت الکتریکی، نسیبت جذ هایو شیاخص تأثیر  بیشیترین منطقه

منطقه  (%55مسییاحت ) از تقریبا  نیمی آبی تخریب منطقه داشییتند. با توجه به شییرای  اقایمی منطقه، فرسییایش را تأثیر

منطقه در کااس  %52. مطابق این معیار، قرار داده و در کااس شییدید و بسیییار شییدید تخریب قرار دارد خود ریتأث تحت

 بندی گردید. منطقه در کااس متوس  پهنه %11و  فخفی
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 در منطقه مطالعاتی گانهششی یارهامعهر یک از  تخریبتغییرات مکانی نقشه  -1شکل 
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آمد.  به دست موردمطالعه در منطقه تخریب نهایی وضعیت نقشه ،موردبررسیمیانگین هندسیی از معیارهای پس از 

در کااس  هسییطح منطق از درصیید 2، بندی گردیدطبقه 1جدول  بر اسییاسکه  ب، نقشییه وضییعیت تخری5شییکل طبق 

با درصید منطقه در کااس شدید تخریب قرار دارد.  15منطقه در کااس متوسی  تخریب و  درصید 45خفیف تخریب، 

تخریب در مرکز و شیرق منطقه که شامل اراضی کشاورزی، که توان نتیجه گرفت توجه به نقشیه وضیعیت تخریب می

 باشد زیاد است. زارها و مراتع فقیر میدیم
 

 
 منطقه مطالعاتیدر اراضی  نقشه وضعیت تخریب -0کل ش

 

ده و یا اصییاا  شیی یامنطقه مدلی ارالة به شییهرسییتان سییمیرم، تخریب وضییعیت ارزیابی منظوربه تحقیق، نیدر ا

مدل مدالوس، ولی عااوه بر چهار معیار اصییای  .بوده اسییت مدالوس روش پایه بر مدل این اسییاس .شیید اقدام مدالوس

چنین مبنای امتیازدهی براسییاس روش فازی هم .دو معیار دیگر یعنی آب زیرزمینی و فرسییایش آبی نیز اضییافه گردید

قرار گرفت. با توجه به اینکه پیکسییل به پیکسییل مورد ارزیابی صییورت هتخریب اراضییی ب تغییرات صییورت گرفت و

ی های ارزیاببیشتر پژوهش روازاین، خشین اسیتو فراهای خشین ر ایران تحت اقایماراضیی کشیوبیش از نیمی از 

و با توجه به مزایای بسیار زیاد روش انجام شیده  خشین اریبسی در مناطق خشین ودر گذشیته زایی تخریب و بیابان

، اسیتفاده از سیستم اطااعات جغرافیایی و امکان استفاده از معیارها ازیموردنهای آسیان داده آوریجمع ازجماهمدالوس 
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اطق بیشییتر در من نیازاشیپع  شییده اسییتفاده از این مدل نیز در کشییور ما ها با توجه به شییرای  منطقه، باصو شییاخ

ناطق م تهیه نقشییه تخریب در رای ارزیابی وبه عات نبود ین مدل جامع ب  روازاین .خشیین و بیابانی مد نظر قرار گیرد

روش مدالوس اصاا  شده  از حاضر پژوهش در ای،به منطقه مدیترانه موردمطالعهنزدیکی شرای  منطقه  خشین ونیمه

 .کرداستفاده  خشن مطالعاتینیمه منطقهاراضی  برای تهیه نقشه تخریب

 آب هایسییفره از برداشییت میزان ،در منطقه بارش کاهش و آب مصییرر رفتن بالا و کشییاورزی توسییعه به توجه با

 تبعبهبرداری مشییاع از مراتع و تعداد زیاد دامدار و بهره للیبه د همچنین. اسییت زیاد آب افت میزان و رفته بالا زیرزمینی

، عدم آگاهی یدارمرتعتع، عدم اطااع دامداران از اصیییول صیییحیح ااز مر ازحدشیبآن، سیییبقیت گرفتن در اسیییتفاده 

ودن چنین واقف نبکننده با قوانین سییازمان متبوع و در مواردی زیر پا نهادن قوانین و همهای مسییئول مشییارکتدسییتگاه

ر دروند تخریب همچنان در منطقه ادامه دارد.  ،تولید وشیییش گییاهی در حفاظت از منابع پایهعموم از نقش و ارزش پ

ا کاووس ب گنبد -تروت آبخیز حوضییهزایی بندی وضییعیت بیاباندر پهنه (2012ان)هنردوسییت و همکارای که مطالعه

 نزایی منطقه را، کیفیت پاییبیابانتخریب و  در مؤثرمعیارهای  ترینمهممیدالوس انجیام دادنید نیز  از روشاسیییتفیاده 

زایی در بیابان مؤثردر بررسیی عوامل  (1090) همکارانزاده و حسیین مطر  کردند. گیاهی پوشیش بیو تخر مدیریت

 ترین وبه ترتیب بیش بافت مواد مادری و شاخص خاک، معیار در شده گرفته کار به هایشیاخص بین منطقه خمین از

عنوان کردند. در منطقه سیییمیرم نیز مواد مادری  منطقه زاییبیابان و خاک تخریب کااس ترین نقش را در افزایشکم

 نیمؤثرترشیییب اراضییی  شییاخص بعدازآنو  بودهدر افزایش کااس تخریب خاک منطقه  مؤثرهای یکی از شییاخص

زایی منطقه زابل را با اسییتفاده از مدل مدالوس با تکیه بر آب و وضییعیت بیابان (1047قاسییمی). دسییت آمدهبشییاخص 

 زهکشییی خاک ها،نتیجه رسییید که از میان شییاخص قرار داد و به این موردبررسیییخاک و نیز معیار کاربری اراضییی 

مترین در منطقه سمیرم شاخص زهکشی خاک ک کهیدرصورت. استزایی منطقه داشیته را در روند بیابان ریتأثبیشیترین 

افت  اخصشیی زیرزمینی، آب معیار هایشییاخص بین . دربه خود اختصییاد دادرا در بالا بردن امتیاز معیار خاک  ریتأث

 معیار این در شییاخص مؤثرترین عنوانبه از سییطح منطقه %54 (، با اختصییاد7/0 -61/0امتیاز ) دامنهزیرزمینی با  آب

 هایفرهس از برداشت میزان بارش، کاهش و آب مصرر رفتن بالا و کشاورزی توسیعه به توجه با .شید داده تشیخیص

نیز با بررسییی معیارهای آب و خاک  (1045) زهتابیان و همکاران. اسییت زیاد آب افت میزان و رفته بالا زیرزمینی آب

 نیترمؤثرزایی منطقه عین خوش دهاران، شیییاخص افت آب زیرزمینی از معیار تخریب منابع آب را یکی از در بییابیان

 از استفاده با زاییبیابان وضعیت کمی با ارزیابی (1090) انعباسی و همکارچنین همعوامل در تخریب منطقه دانسیتند. 

 مؤثرترین عنوانبه زیرزمینی آب افت مدالوس در دشییت شییمیل هرمزگان به این نتیجه رسیییدند که شییاخص مدل

د اما کن،  نقش بسزایی را ایفا میدر تخریب منطقه سمیرم نیز شاخص افت آب .اسیتآب زیرزمینی  معیار در شیاخص

بسییییار کمی در تخریب این منطقه دارند و امتیازات این  ریتأثهای دیگر معیار آب زیرزمینی توجه به اینکه شیییاخصبا 

بخشنده  .کرده است رنگکمشود نقش این شاخص را میانگین هندسی گرفته می هاآنها در هم ضیرب و از شیاخص
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در دشت سگزی استان اصفهان به این نتیجه رسید که دو  ییزاابانیبدر بررسیی وضعیت فعای  (1047) مهر و همکاران

ن چنیترین عوامل بیابانی شییدن منطقه اسییت. هماجرایی نامناسییب، مهم هایمعیار اقایم و مدیریت و اعمال سیییاسییت

ه زایی با استفادبر بیابان مؤثرای عوامل در بررسیی مقایسه (1094عامری و همکاران )و  (1049اصیل و همکاران)پروری

ترین عامل به این نتیجه رسیدند که مهم بسطام-و حوضیه شاهرود منطقه نیاتن سییسیتاندر  بیبه ترتاز مدل مدالوس 

تخریب  در مهم ییکی از معیارهانیز معیار اقایم، در منطقه سییمیرم  .بوده اسییتاقایمی  شییاخصزایی مربو  به بیابان

 .شناخته شدمنطقه 

 گیرینتیجه -0

و تافیق آن با منطق فازی در شییناسییایی و  اصییاا  شییده پژوهش حاضییر با هدر بررسییی پتانسیییل مدل مدالوس

 ابق نتایج،مطمیرم استان اصفهان صورت گرفت. خشن سریب اراضیی در شیهرستان نیمهبندی مخاطره محیطی تخپهنه

مدیریت،  معیار کیفیتعیار بررسی شده، م 6از میان ر کارایی بالایی در منطقه مطالعاتی داشیته و بر اساس آن، مدل مذکو

های و از میان شیییاخص دارای بالاترین امتیاز بیبه ترتی پوشیییش گیاهی و معیار کیفیت فرسیییایش آب کیفیت معییار

در  درصیید 50تخریب، شییاخص حفاظت در برابر فرسییایش، شییاخص کاربری مرتع و شییاخص مواد مادری بیش از 

 94ها با منطق فازی نشان داد که بیش از تافیق این شیاخصتخریب منطقه نقش دارند. نقشیه نهایی اسیتخراج شیده از 

ه به اینکه با توج. استجه و مدیریت بهینه که نیازمند تو استدرصید منطقه مطالعاتی دارای تخریب متوسی  و شیدید 

ظ و حفهای با اجرای طر  توانمی ،استتخریب اراضیی  بازدارندهعامل  نیترمهم در منطقه پوشیش گیاهی بالا وجود

 .  قدم برداشتدر بهبود وضعیت پوشش گیاهی  )آب، خاک و گیاه( تولید هاحیا منابع پای

 کتابنامه

ه بر ای با تکیزایی در شرق اصفهان و اراله ین مدل منطقهارزیابی کمی وضیعیت فعای بیابان .1047؛ یاامهر، لبخشینده

 اصفهان. .دانشگاه صنعتی اصفهان .زداییکارشناسی ارشد بیابان نامهروش مدالوس. پایان

زایی بر روند بیابان مؤثرعوامل  ایبررسی مقایسه .1049؛ عایرضانیا، ؛ مقدمحمد؛ پهاوانروی، اسید هدایتاصیل، پروری

 .9-1، 2شماره  .مجاة جنگل و مرتعدر منطقه نیاتن سیستان.  ESAsبا استفاده از مدل 

 مقایسییه کارایی دو مدل .1094؛ سییید حمزه ،محمدتقی؛ بدیعی نامقی ،مرتضییی؛ کاشییکی ،حسیین؛ اکبری ،جعفری

IMDPA و ESAs زایی منطقه عمرانی گناباد در جنوب غربی استان خراسان جهت مدیریت ریسین خطر بیابان

                                               . 09-75 .(1)9 شماره ، مبو خشن یمجاه عام .رضوی
 http://aridbiom.yazd.ac.ir/article_1542.html 

مناطق  بندیزایی، پهنهبررسییی عوامل مؤثر بر بیابان .1090؛ یروزه؛ محمدی، فاظم؛ نصییرتی، کیمحمدمهدزاده، حسییین

 .6ه رشما .. آمایش سییرزمینزایی در منطقه خمینپذیر و پیشینهاد راهکارهای مؤثر برای کاهش پدیده بیابانآسییب

129-179. 

http://aridbiom.yazd.ac.ir/article_1542.html
http://aridbiom.yazd.ac.ir/article_1542.html
http://aridbiom.yazd.ac.ir/article_1542.html
http://aridbiom.yazd.ac.ir/article_1542.html
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 .مجاه مهندسی و مدیریت آبخیز. بسطام-استفاده از مدل مدالوس اصاا  شده، مطالعه موردی: حوزه آبخیز شاهرود
 https://dx.doi.org/10.22092/ijwmse.2018.116048.1371                               .722-704 .11شماره 

 تهیه نقشییه و یابیارز جهت خاک و آب بر تکیه با زایینبیابا های شییاخص و معیارها بررسییی .1047؛ محمد قاسییمی،
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