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پهنه بندی شدت خطر بیابان زایی منطقه ی مزینان سبزوار 
ESAs ک با استفاده از مدل از منظر معیار خا

اسماعیل سیالخوری* - دانشجوی دکتری تخصصی بیابان زدایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 
Email:Esmaeil.silakhori@gmail.com

چکیده
از بزرگ ترین چالش های زیست محیطی زمان ما به  شمار می رود. این پدیده یک مسئله ی جهانی است و پیامدهای  بیابان زایی یکی 
ع زیستی، ایمنی محیط زیست، ریشه کنی فقر، ثبات اجتماعی ـ اقتصادی و توسعه ی پایدار در سراسر جهان تأثیرگذار است.  جدی آن بر تنو
مناسب ترین روش برای تعیین شدت خطر بیابان زایی، استفاده از مدل های تجربی است. برای بررسی شدت بیابان زایی در منطقه ی مزینان، 
کاری )رخساره های ژئومورفولوژی( با استفاده از نقشه های  ک مدل ESAs استفاده شد. برای این منظور، ابتدا نقشه ی واحدهای  از معیار خا
 )Google Earth( گوگل ارث کاربری و همچنین تصاویر ماهواره ای لندست Landsat 5( 5( و  گیاهی،  ارتفاع، پوشش  شیب، زمین شناسی، 
ک مشخص شد و از میانگین هندسی ارزش شاخص ها، نقشه ی شدت  کاری ارزش های هر شاخص در معیار خا گردید؛ سپس در هر واحد  تهیه 
که معیارهای زهکشی و درصد سنگریزه ی سطحی با میانگین وزنی 1/51 و 1/50 بیشترین  بیابان زایی منطقه به دست آمد. نتایج نشان داد 
کالس بی اثر، بالقوه، شکننده و بحرانی تقسیم شد  تأثیر را در بیابان زایی منطقه دارند. منطقه ی مزینان سبزوار با استفاده از این مدل به چهار 

کالس شکننده )38/04 درصد( به خود اختصاص داد. که بیشترین سطح منطقه را 
ک  کلیدی: خطر، بیابان زایی، مدل ESAs، منطقه ی مزینان، خا واژه های 

Mapping of desertification hazard intensity 
based on soil index using ESAs methodology in 
Mazinan of Sabzevar
Esmaeil Silakhori*1

Abstract
Desertification is a phenomenon that ranks among the greatest environmental challenges of our time. This 

phenomenon is a global issue, with serious implications worldwide for biodiversity, eco-safety, poverty eradi-
cation, socio-economic stability and sustainable development. The most suitable methods for desertification 
assessment intensity considered to be experimental models. In order to evaluate desertification in Mazinan 
region, the soil criterion of ESAs model was used. For this purpose, work unit map (geomorphologic facies) 
was created using slope, geology, elevation, vegetation cover, land use, Landsat 5 satellite imagery and Google 
Earth data. Then, in each work unit, soil criterion was assessed based on the selected indices. Then, desertifica-
tion intensity map of the region was obtained using the geometric average of all indices. The results showed 
that drainage condition and Rock’s fragments have the most severe impacts on desertification with weighted 
mean of 1.51, and 1.50, respectively. Mazinan region was divided into four classes of Non-classified, Potential, 
Fragile, and Critical classes which the largest area of the region is covered by Fragile class (38.04 %).

Keywords: Desertification, Hazard, ESAs model, Mazinan region, Soil
1 PhD Student of Combating Desertification, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran; Email: Esmaeil.silakhori@gmail.com
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مقدمه

از  بسیاری  گریبان گیر  معضل،  یک  به منزله ی  بیابان زایی، 
کشورهای در حال توسعه است و مشتمل  کشورهای جهان از جمله 
که هم زاییده ی عوامل طبیعی است و هم به  بر فرایندهایی است 
عملکرد نادرست انسان بر می گردد ]1[. بیابان زایی پدیده ای است 
که سازمان ملل متحد آن را، به مثابه ی یک مشکل مهم جهانی، 
در اجالس بیابان زدایی ملل متحد در سال 1977 در نایروبی رسمًا 
از  آثار زیانبار این پدیده برای بیش  مورد شناسایی قرار داد و امروز 
بزرگ  معضل  یک  به منزله ی  کشور   100 در  کن  سا نفر  میلیارد  یک 
واقع  در  اســت.  رسیده  اثبات  به  محیطی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
که برای جلب توجه بیشتر افکار  اصطالح بیابان زایی تمهیدی بود 
از  منظور  حقیقت  در  و  رفت  کار  به  پدیده  این  سوء  آثار  به  عمومی 
است  اراضــی  تولیدی  تــوان  کاهش  یا  اراضــی  تخریب  همان  آن، 
که محققان برای برآورد  ]2[. به رغم رابطه ها و روش های متنوعی 
کنون  کرده اند، تا  ک ناشی از فرسایش بادی پیشنهاد  فرسایش خا
همچنین  و  بیابان ها  طبقه بندی  برای  واحــدی  و  مشخص  روش 
ع فرایندهای بیابان زایی،  برآورد شدت بیابان زایی، بر اساس مجمو
ارائه نشده است. در این راستا شناسایی و ارزیابی فرایندها، عوامل 
برنامه های  تــدویــن  بـــرای  بــیــابــان زایــی،  شــدت  فعلی  وضعیت  و 
اساسی  نیازهای  از  بیابان زایی،  پایش  واقع گرایانه ی  و  مشخص 
تحقیقات  بیابان زایی،  ارزیــابــی  بــرای   .]3[ اســت  بیابانی  مناطق 
که به ارائه ی مدل های  ج کشور انجام شده  مختلفی در داخل و خار
منطقه ای فراوانی منجر شده است. از این مدل های رایج می توان 
کسونمی4، مدالوس5،  به مدل جهانی فائو یونپ1، الدا2، گالسود3، تا
ح  کمیسیون اروپا طر کرد ]4[.  MICD ،6 ICD 7 و IMDPA 8 اشاره 
مدیترانه ای  کشورهای  در  بیابان زایی  ارزیــابــی  بــرای  را  مدالوس 
ح به مدت 9 سال و در طی 3 مرحله از سال  کرد. این طر پیشنهاد 
1991 تا 1999 به طول انجامید و در سال 1999 مدلی برای ارزیابی و 
تهیه ی نقشه ی بیابان زایی با عنوانESAs 9 ارائه گردید. این روش 
کشورهای  که در  از جدیدترین روش های ارزیابی بیابان زایی است 
مثبتی  نتایج  و  شده  انجام  خاورمیانه  کشورهای  بعضی  و  اروپایی 
ک را در  ارائه داده است ]5[. زهتابیان و همکاران ]6[ اثر معیار خا
قرار  بررسی  مورد  مدالوس  مدل  از  استفاده  با  حبله رود  بیابان زایی 
دادند. برای این منظور از شش شاخص آن مشتمل بر بافت، درصد 
هدایت  میزان  ک،  خــا عمق  عمقی،  سنگریزه ی  درصــد  آلــی،  مــواد 
که 4/16 درصد  کردند. نتایج نشان داد  الکتریکی و شیب استفاده 
کم قرار دارد.  کالس بیابان زایی با شدت تخریب  کل منطقه در  از 
بیابان زایی در دشت  ارزیابی شدت  برای   ]7[ و همکاران  خنامانی 
کردند. نتایج  ک مدل مدالوس استفاده  سگزی اصفهان از معیار خا
متوسط  کالس  به  مربوط  منطقه  مساحت  بیشترین  که  داد  نشان 
بیابان زایی است و شاخص های درصد مواد آلی، درصد گچ، هدایت 
در  مؤثر  شاخص های  مهم ترین  سدیم  جذب  نسبت  و  الکتریکی 
پروانه  هستند.  اصفهان  سگزی  منطقه ی  بیابان زایی  پدیده ی 
منطقه ی  در  را  بیابان زایی  بر  ک  خا شاخص  تأثیر   ]8[ همکاران  و 
که  خراسان جنوبی مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند 

به  را  بیشترین مساحت  زیاد  و شدت  با شدت متوسط  بیابان زایی 
خود اختصاص داده است. سیالخوری ]9[ در منطقه ی سبزوار خطر 
و  داد  قرار  ارزیابی  مورد   IMDPA مدل  از  استفاده  با  را  بیابان زایی 
کالس  در نهایت منطقه ی مورد مطالعه را از نظر بیابان زایی به دو 
که بیشترین سطح منطقه را  کرد  متوسط )II( و شدید )IV( تقسیم 
و  به خود اختصاص داد. الدیسا10  کالس متوسط )85/07 درصد( 
همکاران ]10[ برای ارزیابی بیابان زایی، طبق روش مدالوس، شش 
عبارتند  شاخص ها  این  گرفتند.  نظر  در  ارزیابی  بــرای  را  شاخص 
اراضــی،  کاربری  گیاهی،  پوشش  اقلیم،  ک،  خــا شاخص های  از: 
میانگین  از  شده  یاد  تحقیق  در  انسانی.  فشار  شاخص  و  مدیریت 
شاخص،  یک  به منزله ی  مدیریت،  و  اراضی  کاربری  شاخص های 
از  نهایت  در  و  شد  استفاده  نهایی  رابطه ی  در  گرفتن  قــرار  از  قبل 
بیابان زایی  نهایی  نقشه ی  پنج شاخص مذکور،  میانگین هندسی 
ترسیم شد. در این پژوهش مدالوس در منطقه ی باری11 ایتالیا مورد 
گرفت. پروری و همکاران ]11[ برای تهیه ی نقشه ی  آزمایش قرار 
و  کردند  استفاده   ESAs مدل  از  هامون  خشک  بستر  بیابان زایی 
که 48/2 درصد منطقه در طبقه ی بحرانی متوسط  گرفتند  نتیجه 
بیابان زایی  به  حساسیت   ]12[ همکاران  و  تــوپــا12  النا  دارد.  قــرار 
پایتخت  گـــادوگـــو  اوآ صــحــرای  جــنــوب  نیمه شهری  منطقه ی  دو 
کشور افریقایی سنگال را با استفاده  بورکینافاسو و سن لوئی واقع در 
از روش اصالح شده ی ESAs مورد بررسی قرار دادند و بخش شمالی 
معرفی  بیابان زایی  به  بحرانی  حساسیت  با  را  سن لوئی  منطقه ی 
ابزاری  را  توسعه یافته  بیابان زایی  نقشه ی  نهایت  در  آن ها  کردند. 
و  آسیب دیده  مناطق  از  کارآمدتر  مدیریتی  ترویج  بــرای  ارزشمند 
جهت یابی مؤثر برای سیاست های پیشگیری از بیابان زایی قلمداد 
کردند. هدف از این تحقیق، تعیین وضعیت بیابان زایی منطقه ی 

مزینان سبزوار با استفاده از مدل ESAs می باشد.

منطقه ی مورد مطالعه
منطقه ی مزینان با وسعت 56345/64 هکتار در محدوده ی 
جغرافیایی 56 درجه، 52 دقیقه و 15 ثانیه تا 56 درجه، 54 دقیقه 
و 34 ثانیه ی طول شرقی و 36 درجه، 19 دقیقه و 54 ثانیه تا 36 
است.  گردیده  واقع  شمالی  عرض  ثانیه ی   30 و  دقیقه   21 درجــه، 
استان  توابع  از  سبزوار  شهرستان  جزء  سیاسی  تقسیمات  لحاظ  از 
کویر مزینان تا  خراسان رضوی است. ارتفاع منطقه از 798 متر در 
مهم  جمعیتی  کز  مرا از  می کند.  تغییر  ده نو  کوه های  در  متر   1438
منطقه می توان به دو شهر »داراب« و »کاهک« اشاره کرد )تصویر 1(.

روش تحقیق
برای انجام دادن این تحقیق ابتدا مرز منطقه ی مورد مطالعه 
کوهستان تا پالیا )کویر( بسته شد.  در یک روند ژئومورفولوژیکی از 
سپس واحدهای کاری تعیین شدند و در هر واحد کاری با استفاده از 
گرفتند  روش ESAs شاخص های بیابان زایی مورد ارزش دهی قرار 

ح آن به تفکیک در زیر ذکر شده است. که شر
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تعیین واحدهای کاری )رخساره های 
ژئومورفولوژی(

گرفت کاری منطقه مراحل زیر صورت  برای تعیین واحدهای 
تهیه ی نقشه ی ارتفاع

منطقه ی  ارتفاع  نقشه ی  از   ArcGIS نرم افزار  محیط  در  ابتدا 
سبزوار با فاصله ی خطوط 100 متر نقشه ی تین13 و سپس نقشه ی 
مجدد،  طبقه بندی  از  پس  که  شد  تهیه  ارتــفــاعــی14  رقومی  مــدل 

نقشه ی ارتفاعی منطقه  ی مورد مطالعه به دست آمد )تصویر 2(.

تهیه ی نقشه ی شیب
نــرم افــزار  محیط  وارد  مزینان  منطقه ی  توپوگرافی  نقشه ی 
ILWIS گردید و نقشه ی شیب در هشت طبقه تهیه شد )تصویر 3(. 

شیب منطقه از زیر یک درصد تا باالی چهل درصد تغییر می کند.

نقشه ی زمین شناسی
و  »داورزن«  زمین شناسی  نقشه های  از  منظور  ایــن  ــرای  بـ
کشور تهیه  که سازمان زمین شناسی  »دارین« در مقیاس 1:100000 
 ArcGIS نرم افزار  محیط  در  نقشه ها  این  شد.  استفاده  بود،  کرده 

گردیدند. رقومی 

تهیه ی نقشه ی واحدهای کاری مقدماتی
در  که  زمین شناسی  و  ارتــفــاع  شیب،  نقشه ی  مرحله  ایــن  در 

گردیده بود، با هم ادغام شدند.  مراحل قبل تهیه 

تهیه ی نقشه ی واحدهای کاری نهایی )استفاده 
از سنجش از دور(

 )Landsat 5( 5 در این مرحله نیز از تصاویر ماهواره ای لندست
و برنامه ی گوگل ارث )Google Earth( استفاده شد. ابتدا داده های 
که دارای 6  ماهواره ای چندطیفی سنجنده ی TM )2011 میالدی( 

تصویر 1: موقعیت منطقه ی مورد مطالعه در شهرستان سبزوار و استان خراسان رضوی ]نگارنده[

تصویر 3: نقشه ی طبقات شیب منطقه ی مزینان ]نگارنده[تصویر 2: نقشه ی طبقات ارتفاع منطقه ی مزینان ]نگارنده[
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گذر 161 و ردیف  باند طیفی و یک باند حرارتی )باند شش( بود در 
گردید. سپس از تصاویر تحلیل   ILWIS 35 تهیه شد و وارد نرم افزار
گیاهی  رنگی16 و شاخص پوشش  کاذب  مؤلفه ی  اصلی15، تصاویر 
تصحیح  و  فتومورفیک  واحــدهــای  بصری  تفسیر  ــرای  ب  ،NDVI

کاری تهیه شده، استفاده شد.  مرزهای واحدهای 

ارزیابی خطر بیابان زایی
مزینان  منطقه ی  ــی  ــ اراض تــخــریــب  نــقــشــه ی  ارائــــه ی  بـــرای 
برای  شد.  استفاده   ESAs روش  از  ک،  خا معیار  اساس  بر  سبزوار، 
عمق  شیب،  زهکشی،  ک،  خــا بافت  شاخص های  از  منظور  ایــن 
نقشه ی  تهیه ی  از  استفاده شد. پس  و سنگریزه ی سطحی  ک  خا
نقشه های  صحرایی،  بازدیدهای  به  توجه  با  ــاری،  ک واحــدهــای 
 ،2011 سال   )TM )سنجنده ی  لندست  ماهواره ای  تصاویر  و  پایه 
ارزیابی  مــورد   1 جــدول  پایه ی  بر  شاخص ها  به  مربوط  ــای  ارزش ه
گرفت و در نهایت با میانگین گیری هندسی این شاخص ها با  قرار 
جغرافیایی،  اطالعات  سامانه ی  کمک  به  و   1 رابطه ی  از  استفاده 
شاخص حساسیت 17ESAI تعیین شد. در نهایت بر پایه ی جدول 2 
کالس های بیابان زایی مشخص شد. هر یک از شاخص ها، با توجه 
که در بیابان زایی دارند، بر اساس روش ESAs وزن دهی  اثری  به 
شدند؛ به طوری که دامنه ی ارزش آن ها بین 1 )بهترین حالت( و 2 

)بدترین حالت( است ]13[.
رابطه ی 1:

ESAI= SQI=(1/5)زهکشی× شیب × عمق × پوشش سنگریزه × بافت خاک

اساس  بر   ،)ESAI( بیابان زایی  به  مناطق  حساسیت  شاخص 
بی اثر  و  تخریب  پتانسیل  شکننده،  بحرانی،  تیپ   4 به   ،2 جدول 

تقسیم می شود.

بحث و نتایج 
واحــد  چهار  در  مزینان  منطقه ی  کــاری  واحــدهــای  نقشه ی 
ژئومورفولوژی  رخــســاره ی   21 و  پالیا  و  ِارگ  دشت سر،  تپه ماهور، 
کاری( به دست آمد )جدول 3 و تصویر 4(. بزرگ ترین  )واحدهای 
مزینان«  کشت شده ی  »مخروط افکنه های  منطقه ی  کاری  واحد 
)کد 12( و کوچک ترین رخساره ی آن »آبرفت های رودخانه ای« )کد 

4( بود )تصویر 4(.
مدل  از  استفاده  با  بیابان زایی،  فعلی  وضعیت  ارزیابی  بــرای 
ESAs، پس از ارزش دهی به هر یک از الیه های معرفی شده در این 

گردید. مدل، در نهایت نقشه ی فعلی بیابان زایی تهیه 
چهار  در   )5 )تصویر  ک  خا بافت  شاخص  که  داد  نشان  نتایج 
 ،1( کالس  و 2(، زهکشی )تصویر 6( در سه   1/6 ،1/2 ،1( کالس 
1/2 و 2(، شیب )تصویر 7( در سه کالس )1، 1/2، 1/5 و 2(، عمق 
 )تصویر 8( در چهار کالس )1، 1/2، 1/6 و 2( و سنگریزه ی سطحی 
نتایج  قرار دارد. همچنین  و 2(  کالس )1، 1/3  )تصویر 9( در سه 
که نقشه ی بیابان زایی  ک نشان داد  حاصل از ارزیابی شاخص خا
کالس بحرانی، شکننده، بالقوه و بی اثر  منطقه ی مزینان به چهار 
تقسیم شده که زیرکالس N )بی اثر( بیشترین سطح منطقه را به خود 
که با نتایج زهتابیان و همکاران  اختصاص داده است )تصویر 10( 
 )F3, F2, F1( شــکــنــنــده کــالس  ع  مجمو در  دارد.  همخوانی   ]1[
که با نتایج تحقیق  38/04 درصد منطقه را به خود اختصاص داد 
 ]9[ و سیالخوری   ]8[ و همکاران  پروانه   ،]7[ و همکاران  خنامانی 
مبنی بر غالب بودن کالس متوسط بیابان زایی در منطقه همخوانی 
مطالعه  مورد  منطقه ی  درصد(   25/43( چهارم  یک  تقریبًا  دارد. 
کالس بحرانی )C2( قرار دارد. در نهایت شاخص های زهکشی  در 
بیابان زایی  شاخص های  مؤثرترین  سنگریزه  و  سنگ  درصــد  و 
 ]6[ همکاران  و  زهتابیان  تحقیقات  با  که  مزینان اند  منطقه ی  در 

همخوانی دارد.

ارزششرحشاخص )الیه(

ک بافت خا

اول: لومی، لومی شنی رسی، لومی شنی، 
1لومی رسی و شنی لومی

دوم: لومی و سلیتی لومی سلیتی، رسی 
1/2رسی سلیتی

1/6سوم: رسی سلیتی و رسی سلیتی
2چهارم: شنی

زهکشی
1نفوذپذیری خوب

1/2تا حدودی نفوذپذیری
کم 2نفوذپذیری 

٪ شیب

6>1
6-181/2

18-351/5
35<2

ک  عمق خا
)Cm(

1عمیق )75 >(
1/2میانگین )75 – 30(
1/6کم عمق )30 – 15(

کم عمق )15>( 2خیلی 

 سنگریزه ی
٪ سطحی

< 60 ٪1
20-601/3
< 202

دامنه ی ESAsعالمتکالس

بحرانی
C3>1/53
C21/42-1/53
C11/38 – 1/41

شکننده
F31/33 – 1/37
F21/27 – 1/32
F11/23 – 1/26

 مناطق دارای پتانسیل تخریب در
P1/17 – 1/22صورت رعایت نکردن مدیریت بالقوه

N<1/17بی اثر

]13[ ESAs جدول 2: تیپ های ]13[ )SQI( ک کیفیت خا کالس ها و وزن های الیه های  جدول 1: 
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نتیجه گیری
بیش   ،ESAs مدل  از  حاصل  بیابان زایی  نقشه ی  به  توجه  با 
بیابان زایی  کالس شکننده ی  در  مزینان  از منطقه ی  از 38 درصد 
کالس  قرار دارد و تقریبًا یک چهارم منطقه )25/43 درصد( هم در 
که نیازمند دقت و برنامه ریزی بیشتری است.  بحرانی )C2( است 
نتایج نشانگر آن است که تمام منطقه به بیابان زایی حساس است. 
با  رسی  جلگه ی  همچون  منطقه  اعظم  قسمت  اینکه  به  توجه  با 
مشکل زهکشی مواجه بودند، مؤثرترین عامل بیابان زایی منطقه، 
ع برنامه ی  که می تواند در تدوین نو گردید  شاخص زهکشی برآورد 
که در نقشه ی بیابان زایی  مدیریتی مهم و اثرگذار باشد. همان طور 
دلیل  به  منطقه  جنوبی  قسمت  شــوره زارهــای  می کنید،  مشاهده 
در  منطقه  بقیه ی  و  بحرانی  کالس  در  نامناسب  زهکشی  و  بافت 
کم و متوسط قرار دارند. از مقایسه ی نتایج مطالعات مشابه،  کالس 

است  »متوسط گرا«  مدلی   ESAs که  می شود  مشخص  نکته  ایــن 
را  آن  علت  که  می دهد  نشان  را  بیابان زایی  از  متوسطی  ــرآورد  ب و 
در  که  عاملی  کرد.  جستجو  وزنی  میانگین  از  استفاده  در  می توان 
است.  شــده  مــدل  بــودن  »متوسط گرا«  موجب  هم   IMDPA مــدل 
استفاده  حسابی  میانگین  از   MICD و   ICD مــدل هــای  برعکس 
»مــتــوســط گــرا«   ESAs و   IMDPA مــدل هــای  بــرخــالف  و  می کنند 
دست یافتنی تر  بحرانی  کالس های  ارزش گــذاری  از  پس  و  نیستند 
از  استفاده  در  را   ESAs مدل   قوت  نقاط  از  یکی  می توان  هستند. 
عــددی،  ارزش  متوسط  به  توجه  با  کــرد.  جستجو  وزنــی  میانگین 
شدن  نامناسب  در  زیــادی  تأثیر  زهکشی  و  سنگریزه  شاخص های 
اراضی و بیابان زایی دارند؛ بنابراین ضروری است تا برنامه ی  عملی 
پایش و مهار بحران بیابان زایی برای اصالح شاخص های یادشده 

گامی مؤثر برای توسعه ی پایدار برداشته شود. گردد و  تدوین 

شیب 
% کاربری سنگ شناسی رخساره شماره ی 

واحدها کد تیپ کد واحد کد

10-30 مرتع PIQc کنگلومرای سست شده ی ضعیف 1 1-1-1
تپه ماهور 1-1

تپه ماهور 1

5-20 مرتع Piqc, Ecs, ماسه سنگ با چشم انداز خندقی 2 2-1-1

5-20 مرتع
Km2l2, km2, kms2, 

Qpim, Etmm, 
Emm, Mm, mmc, 

mm
تپه های مارنی با فرسایش خندقی 3 3-2-1

 تیپ
 تپه های

مارنی
2-1

5-10 مرتع Qal آبرفت های رودخانه ای 4 1-1-2

باالیی 1-2

دشت سر 2

>2-40 مرتع
Elm, Etmm ,Ecm, 

Eapm اینسلبرگ فرسایشی 5 2-1-2

5-10 مرتع Qf2 کم ارتفاع جوان مخروط افکنه های  6 3-1-2

5-20 مرتع Qf1 کهن شمالی مخروط افکنه های مرتفع و  7 4-1-2
2-5 مرتع Qal آبرفت های رودخانه ای شمال داورزن 8 1-2-2

میانی 2-2
2-5 کشاورزی Qf2  مخروط افکنه های جوان مهر با اراضی

کشت شده 9 2-2-2

2-5 مرتع Qf2 کم ارتفاع جوان داورزن مخروط افکنه های  10 3-2-2

2-5 مرتع Qf1 کهن شمال  مخروط افکنه های مرتفع 
داورزن 11 4-2-2

0-2 کشاورزی Qf2 کشت شده ی مزینان مخروط افکنه های  12 1-3-2

پایینی 3-20-2 مرتع Qf2  اراضی شور و رسی با پوشش شورپسند
مقیسه 13 2-3-2

0-2 مرتع Qf2 دشت ریگی ریزدانه ی داورزن 14 3-3-2

مرتع Qsd1 تپه های ماسه ای موازی تثبیت شده 15 1-1-4  تپه های
ماسه ای 1-4  ارگ و

رسوب گذاری 3

0-1 مرتع Qcf کالشور دشت سیالبی  16 1-1-5

جلگه رسی 1-5
پالیا 4

0-2  فاقد
کاربری

Qcf اراضی سیالبی مسطح و شور 17 2-1-5

0-1 مرتع Qcf اراضی مسطح و شور با پوشش شورپسند 18 3-1-5

0-1  فاقد
کاربری

Qcs اراضی مسطح و شور مزینان 19 4-1-5

0-1 مرتع Qcf کفه های رسی شور مزینان 20 5-1-5

0-1  فاقد
کاربری

Qcf  سطوح نمکی مزینان با پهنه های نرم و
پف کرده 21 1-2-5 کویر 2-5

کاری(  جدول 3: رخساره های ژئومورفولوژی )واحدهای 
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درصد مساحت )ha(عالمتکالس
فراوانی

C214326/4325/43بحرانی

شکننده
F35350/689/50
F21921/423/41
F114156/8625/13

 مناطق دارای پتانسیل
 تخریب در صورت

 رعایت نکردن مدیریت
بالقوه

P2724/954/84

N17862/9431/70بی اثر
56343/28100/00جمع

تصویر 7: الیه ی شیبتصویر 6: الیه ی زهکشیتصویر 5: الیه ی بافت خاک

تصویر 10: نقشه ی حساسیت بیابان زایی منطقه ی مورد مطالعه )ESAI(تصویر 9: الیه ی سنگریزه ی سطحیتصویر 8: الیه ی عمق خاک

کاری )رخساره های ژئوموروفولوژی( منطقه ی  تصویر 4: واحدهای 
مزینان ]نگارنده[

کالس های  جدول 4: طبقه بندی منطقه ی مزینان بر اساس 
بیابان زایی
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پی نوشت
1. FAO-UNEP
2. Lada
3. Glasod
4. Taxonomi
5. Mediterranean Desertification and Land Use (MEDALLUS)
6. Iranian Classification of Desertification
7. Modified Iranian Classification of Desertification
8. Iranian Model of Desertification Potential Assessment
9. Environmentally Sensitive Areas to desertification
10. Ladisa
11. Bari
12. Elena Topa
13. Triangulated Irregular Network (TIN)
14. Digital Elevation Model (DEM)
15. Principal Components Analysis (PCA)
16. False Color Composite (FCC)
17. Environmental Sensitive Area Index
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