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Abstract 
Desertification, as a complex process, is a serious threat to the environment in many parts of the 

world, especially in arid regions. With accurate knowledge of the factors influencing the spread of 

desertification and appropriate management strategies, the impacts of this process can be controlled 

or reduced. The aim of the current study was to identify and assess indicators and indices of 

desertification for the assessment and mapping of sensitive areas of the Kavir-e-Namak basin in 

Khorasan Razavi province, to desertification. In this study, an assessment model of sensitive areas 

to desertification (ESAs or MEDALUS), available data based on field studies in 2021, was used. At 

first, five criteria including soil, climate, vegetation, erosion and human activities were identified as 

the main criteria for desertification.  Then, on the basis of the opinions of over 40 natural resource 

experts, the indices of each criterion were classified, weighted and assessed. The quality of each 

criterion was determined by the calculation of the geometric average of the indices. Finally, the map 

of areas sensitive to desertification in the study area was produced using GIS. The identification of 

management strategies was conducted using the Delphi approach and distributing a two-cycle 

questionnaire based on scenario planning and future studies. The results showed that among the 

criteria for desertification in the study area, climatic criteria, human activities, soil and erosion with 

values of 1.54, 1.53, 1.51 and 1.50, respectively, are the most important criteria followed by the 

vegetation criterion with a value of 1.45 as a next effective criterion of desertification. Results 

indicate that 12% of the study area are in the fragile class, and approximately 88% in the moderate 

to severe critical class.  Based on scenario planning and method of futures studies, the best and worst 

scenarios in four different categories including adaptive management and organizational cohesion, 

economic and social empowerment of local communities, educational development, culture and 

advertising, and participatory implementation of natural resource projects as comprehensive 

management strategies were developed. 
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 بندی راهبردهای مدیریتیاولویّتو  ESAsمدل گیری از بهرهیی با زاابانیببه  یاراض تیحساس ارزیابی

 (استان خراسان رضوی)مطالعه مورد: حوزه کویر نمک، 

 3درا یمحمود اعظم، *2یاکبر یمرتض، 1اصغر طالبان فردیعل

 منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد، ایران. ةدانشکد کارشناسی ارشد،.1

 منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.  ةگروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشکداستادیار، . 2

 .منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران ة. دکتری، دانشکد3

 m_akbari@um.ac.ir: نویسندة مسئول* 

 23/02/1401تاریخ پذیرش:          09/12/1400تاریخ دریافت: 

 چکیده
ی در بسیاری از مناطق به ویژه مناطق خشک جهان است. با شناخت دقیق ستیزطیمح جدی دیتهدو  دهیچیپفرآیندی  ییزاابانیب

. پژوهش می شود فراهم، یا مهار این پدیده رهای مدیریتی مناسب، امکان کاهش وبزایی و ارائه راهبیابان گسترشثر در ؤعوامل م

استان خراسان  کویر نمکِ ضةحودر زایی بیابان حساسیت اراضی بهبندی پهنه مهم وهای شاخصو  ارزیابی معیارها حاضر با هدف

 (ارزیابی حساسیت اراضی به بیابان زایی از مدلدر این پژوهش انجام شد. زایی یریتی مقابله با بیابانهای مدراهبردو ارائه  یرضو

(ESAsمعیار خاك،  پنج درآغازد. شاستفاده  1400های زمینی در سال و واقعیت میدانی برداشتهای موجود و مبتنی بر ، داده

نظر  پایةپس برس منطقه شناسایی و ییزاابانیب یاصلهای انسانی به عنوان معیارهای فعالیتو  شیفرسا ،یاهیاقلیم، پوشش گ

 نیانگیم ةبا محاسبگذاری شد. ی و ارزشدهوزنبندی، طبقه اریهر مع یها، شاخصمتخصص منابع طبیعی 40ی بیش از کارشناس

اطالعات جغرافیایی  امانةدر س ییزاابانیبه باضی ار تیحساس یبندنقشه پهنه آخرو در  تعیین اریمعهر  تیفیها، کشاخص یهندس

ریزی سناریو نامه در دو مرحله و براساس برنامهی و با توزیع پرسشاز روش دلف گیریبهرهی با تیریمد یراهبردهاتعیین  دست آمد.هب

 ی، خاك و فرسایش به ترتیبانسان یهاتیفعال، میاقل منطقه، ییزاابانیب یارهایمع انیم از نشان داد جینتاو آینده پژوهی انجام شد. 

 ییزاابانیموثر در ب بعدی اریبه عنوان مع 45/1 با ارزشی اهیگ پوشش وها اریمع نیمهمتر 50/1و  51/1، 53/1، 54/1 ارزش با

قرار  متوسط تا شدیدی بحران یهاکالسنیز در   %88شکننده و حدود  در کالس منطقه مساحتاز  %12 ،بر اساس نتایج. باشدمی

ی همچون عیو طب یطیمختلف محدسته  چهارریزی سناریو و روش آینده پژوهی، بهترین و بدترین سناریوها در براساس برنامهدارد. 

و تبلیغات،  سازی اعمال مدیریت تطبیقی و انسجام سازمانی، توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی، توسعه آموزش، فرهنگ

 د.شنگر تدوین مدیریتی جامع راهبردهای عنوان ی مشارکتی منابع طبیعی، بههاطرح

 ریزی سناریوهای انسانی؛ برنامهزایی؛ پرسشنامه؛ دلفی؛ فعالیّتهای بیابانشاخصواژگان کلیدی: 

 

 

 

 

http://www.isadmc.ir/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.22034/jdmal.2022.549710.1377
mailto:m_akbari@um.ac.ir


 20تا  1 صفحات، 1401تابستان ، دوم شمارهسال دهم، ، بيابان مديريت نشريه 3

 

 

 

 مقدمه ◼

زیست ترین تهدیدهای محیطزایی یکی از پیچیدهبیابان

 كرو دراین اقتصادی است. از-اجتماعی منفی تأثیرهایبا 

زمانی این فرآیند با پایش و ارزیابی  -های فضاییویژگی

 (.2است )پذیر های مهّم، به سختی امکانمعیارها و شاخص

زایی سازمان براساس تعریف کنوانسیون مقابله با بیابان

زایی عبارت است از تخریب سرزمین در اراضی بیابان ملل،

که بدلیل  و خشک جنب مرطوب نیمه خشک ،خشک

های تغییرات اقلیمی و فعالیت همچون وناگونیعوامل گ

زمین،  مدیریت سوء دلیل به ( و35) گیردصورت می یانسان

یک زایی (. در حال حاضر بیابان36یابد )می توسعه به آرامی

، 35است ) چهارم اراضی کره زمین را تحت تاثیر قرار داده

ا یک میلیارد هکتار از اراضی آفریق بیش از طوریکهه(، ب37

متعددی  یهاعامل (.36) زایی استبیابان شدید ثیرأتحت ت

زایی عمل ، در بروز پدیده بیابانرانشیپ ای 1به مانند ماشه

و استمرار  خشکی ةتوسعبه  توانیکه م کنندیم

، فرسایش خاك، تخریب پوشش گیاهی در اثر خشکسالی

ت، فقر و های معدنی، رشد جمعیّتچرای مفرط، فعالیّ

تحقیقاتی توسعه کشاورزی و محیط  یهاظامنهای سیاست

 هایوهیش اراضی، زدنشخم(. 13، 4، 3) دکرزیست اشاره 

 از شیب یچرا و ییزداجنگل با همراه ،یکشاورز نامناسب

 انسان هایفعالیّت از یناش زاییبیابان یاصل لیدال دام، حد

 نامطلوب اثرات یسر کی جادیا باعث عوامل نیا. (26) است

 ،یمغذ مواد دادن دست از مانند سازگانبوم خدمات در

 یداریپا کاهش ،یستیز تنوع کاهش کربن، رهیذخ کاهش

این (. 25) دنشویم غذایی امنیّت کاهش آخر در و خاك

انجام شده در ارتباط  العاتمطسایر گیری در نگاه و نتیجه

بسیاری از دانشمندان و زایی مورد تاکید با ارزیابی بیابان

به  ییزاابانیب امروزه. (17، 16، 6) است محققین بوده

عنوان چالش مهمی است که  بسیاری از کشورهای جهان 

و حتی پیشرفته  بخصوص کشورهای در حال توسعه

تحت تاثیر  همچون برخی از کشورهای اتحادیه اروپا را

 
1Trigger 

2UNCCD, The United Nations Convention to Combat 

Desertification 

3 FAO, Food and Agriculture Organization 

4 UNESCO 

5 Mediterranean desertification and land use  

رفتن  بین از ییزاابانینتیجه فرآیند ب (.36) قرارداده است

، 12) است ی جهانکشورها بیشترمنابع تجدید شونده در 

نفر  ونیلیم 785از  شیب المللیبراساس گزارشات بین (.22

 تیدرصد جمع 7/17معادل  ،انسان ساکن مناطق خشک

تحت تاثیر مستقیم و غیر مستقیم اثرات  ،کل جهان

 شش کم دست هرسالهطوریکه، هباشند. بزایی میبیابان

 یهاابانیب یهکتار اردیلیم 4 ةگستر به نیزم هکتار ونیلیم

 42 بر بالغ یهایخسرت ساالنه و شودیم اضافه جهان

 . (36د )دار همراه به دالر اردیلیم

، 2زاییجهانی مقابله با بیابان کنوانسیونبنابر نظر 

مدیریت و  ،ییزاابانیو معیارهای اصلی ب هااخصشناسایی ش

نماید. عالوه برآن برای هدف مقابله با این پدیده را تسهیل می

ها، معیارها و و تخریب سرزمین، مدل ییزاابانیارزیابی ب

، 7) های متعدد و با رویکردهای مختلف وجود داردشاخص

های صورت گرفته نشان داد که هاو پژوهش(. بررسی18

زایی در ابعاد بانهای مختلفی برای ارزیابی شدت بیاروش

هر کدام دارای مزایا و وجود دارد که  ایجهانی و منطقه

که متناسب با شرایط منطقه  بوده یکدیگرمعایبی نسبت به 

نخستین اقدامی  گیرند.مورد مطالعه مورد استفاده قرار می

زایی با هدف درك بندی بیابانکه در زمینه ارزیابی و نقشه

ورت گرفت، تهیه نقشه جهانی مسائل این پدیده پیچیده ضر

و سازمان  4،  یونسکو3زایی بود که توسط فائوبیابان

میالدی انجام پذیرفته  1977هواشناسی جهانی در سال 

 روشتوان به میجهانی مهّم های روش(. از 1است )

ا مدل تهیه نقشه حساس به )ی 5فائو/یونپ، مدالوس

روش ارزیابی تخریب ) 6آسود(، زایی در منطقه مدیترانهبیابان

ارزیابی تخریب زمین در ) 7(، گالسود، الداخاك در آسیا

( و روش ترکمنستان اشاره نمود. در ایران نیز مناطق خشک

زایی بندی نوع و شدت بیابانتوان به مدل طبقهمی

)اصالح شده( بسط یافته  بندیطبقه روش، 8(1374)

( اشاره کرد 1385) 10IMDPA، و روش 9(1382) زاییبیابان

های های اشاره شده، برخی از مدل(. عالوه بر روش15، 1)

6 Soil Degradation in South and Southeast Asia 

7 Land Degradation Assessment in Drylands (LADA) 

8 Iranian Classification of Desertification 

9  Modified Iranian Classification of Desertification 

10 Iranian Model of Desertification Potential 

Assessment (IMDPA) 

http://www.fao.org/home/en/
http://www.fao.org/nr/lada/
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دیگر نیز توسط محققان ایرانی در نقاط مختلف ایران مورد 

توان روش مدل استفاده قرار گرفته است که از این میان می

پذیری ، مدل آسیب1تاکسنومی عددی توسعه یافته

و روش آنتروپی  3های اصلیمولفه، روش تحلیل 2محیطی

زایی فرآیند بیابان که آنجا ( را نام برد. از31، 29)  4شانون

های مختلف انسانی و طبیعی نتیجه تعامل و همگرایی عامل

بندی مناسب  برای شدت و است، لذا، انتخاب روش پهنه

زایی که باخطای کمتر، دقت و ضریب اطمینان خطر بیابان

همراه است و مناسب با شرایط محیطی منطقه مورد زیاد 

ریزی و مدیریت مطالعه باشد، نتایج قابل قبولی را برای برنامه

زایی در مقیاس محلی، فراهم مقابله با پدیده مخرب بیابان

خواهد نمود. به عنوان یک روش مناسب برای ارزیابی شدت 

با اقلیم زایی در مناطقی و پهنه بندی اراضی حساس به بیابان

اشاره نمود. این روش  5ESAsتوان به روش ای میمدیترانه

در بسیاری از کشورهای جهان و از جمله ایران، برای ارزیابی 

زیستی اراضی به بیابانزایی استفاده شده حساسیت محیط

(، که با توجه به نتایج حاصله، 33، 32، 15، 12است )

حساسیت اراضی به بندی توان از این مدل عالوه بر پهنهمی

ریزی سناریو و ارائه راهبردهای مدیریت زایی، در برنامهبیابان

برداری نمود. نتایج بدست آمده بیانگر سرزمین نیز بهره

جهت ارزیابی شدت و پهنه بندی  ESAsمناسب بودن مدل 

زایی بوده است. در سایر کشورها با اراضی حساس به بیابان

نی بدست آمده است. بطوریکه، اقلیم مشابه نیز نتایج یکسا

 در کشورهای حوزه مدیترانه ییزاابانیبشدت برای ارزیابی 

در سه نقطه  ییزاابانیبندی اراضی حساس به بپهنه و

، 6لس وسیونان در جزیره در کشور جغرافیایی مختلف 

در کشور و  7باسیلیکاتا ایتالیا در حوضه اگری درکشور 

اجرا و نتایج آن به کمیسیون اروپا  8آلنتیگوپرتغال در منطقه 

های انجام شده تحت نتایج بررسی (.21، 20گردید )ارائه 

 ییزاابانیبندی اراضی حساس به بپهنهروش و مدل عنوان 

 . شد منتشر 1999در سال 

 
1 Modify Numerical Taxonomy (MNT) 

2 Environmental vulnerability index (EVI) 

3 Principal Component Analysis (PCA) 

4 Shannon’s Entropy Model 

5 Environmentally Sensitive Areas (ESAs) 

6 Lesvos Island 

7 Basilicata, Agri Basin 

8 Alentego Region 

9  Elimination et Choice Translating Reality (ELECTRE) 

پیچیده  (اکوسیستمهای )نظامبومهرچند مدیریت 

تر مانند یدهپیچ سازوکارهایهمچون بیابان و فرآیندها و 

گیری (. به نحویکه با بهره3،1زایی کار دشواری است )بیابان

توان تا حدی بر از خِرد جمعی و تجربه افراد متخصص، می

راهبردهای  بهترین انتخاباین مشکل فائق آمد. به نحویکه، 

 سزاییتأثیر به مؤثر، معیارهای اساس بر زاییبا بیابان مقابله

مناطق بیابانی  و کارشناسان سازی مدیرانتصمیم در

. سناریوهای توسعه در آینده نشان (5، 4خواهد داشت )

زایی و تخریب سرزمین به شکل دهد اگر با فرآیند بیابانمی

منطقی برخورد نگردد و این فرآیندها تا حد امکان کنترل 

نگردد؛ توسعه، احتماالً رفاه مردمان مناطق خشک را با 

ترین زایی یکی از مهّمکند؛ بنابراین، بیابانروبرو می تهدید

ای برای رفع نیازهای های محیط زیستی و مانع عمدهچالش

 (.36اساسی بشر در مناطق خشک خواهد بود )
در خصوص ارائه راهبردهای مدیریتی مقابله با 

زایی، کاهش و کنترل اثرات محیطی و انسانی آن، بیابان

های د دارد که عمدتاً مبتنی بر روشهای مختلفی وجوروش

توان به باشند. از این میان میگیری چند معیاره میتصمیم

، تحلیل 9روش الکتره )حذف و انتخاب سازگار با واقعیت(

بندی ، روش پرومته )ساختاریافته رتبه10سلسله مراتبی

، روش تکنیک 11ها(ترجیحی برای غنی سازی ارزیابی

، 12آلهای ایدهترجیحی براساس تشابه به پاسخبندی اولویت

روش تکنیک اولویت بندی ترجیحی براساس تشابه به 

 ، مدل14، فرآیند تحلیل شبکه13آل فازیهای ایدهپاسخ

(، که عمدتاً 30، 4و غیره اشاره نمود ) 15برناردو بندیرتبه

شوند. لذا، براساس نظرات جامعه متخصص و خبره انجام می

های مناسبی را بر هایی که بتواند راه حلز روشاستفاده ا

زایی و مبتنی بر اساس واقعیت مناطق بیابانی و فرایند بیابان

مبانی و اصول نظری ارائه دهد، در مدیریت فرآیند مقابله با 

 (. 30رسد )زایی، ضروری به نظر میبیابان

10 Analyzes Hierarchy Process (AHP) 

11Preference Ranking Organization Method for 

Enrichment Evaluation (PROMETHEE) 

12Technique for Order Preference by Similarity to 

Ideal Solution (TOPSIS) 

13Fuzzy Technique for Order Preference by Similarity 

to Ideal Solution (FTOPSIS) 

14 Analytical Network Process (ANP) 

15 Bernardo Ranking Model 
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های های پیش بینی راهبردها و استراتژییکی از روش

 براساس روش سناریوریزی برنامهای آینده، مدیریت بر

 گفت توانمی حقیقت در(. 11، 10) پژوهی استآینده

 گردآورنده و مشارکتی فرآیندی سیستماتیک، پژوهی،آینده

را  مدتبلند تا مدتمیان اندازیچشم که است آینده ادراکات

 بنا مشترك اقدامات بسیج و روزآمد هایتصمیم اتّخاذ هدف با

به عنوان یک روش  1در این میان روش دلفی (.1سازد )می

مبتنی بر نظرات دیگران و متخصصین، امکان ارائه و 

سازد. از های مختلف مدیریتی را فراهم میبندی روشاولویت

آوری نظرات درباره موضوعات خاص و نیز این روش در جمع

یافتن توافق جمعی درباره مسایل مورد اختالف استفاده 

است یکی  پژوهیگردد. دلفی عالوه بر آنکه یک روش آیندهیم

 گرددهای تحقیق کیفی نیز محسوب میاز پرکاربرد ترین مدل

(10 ،14).  

ها شناسایی و ارزیابی شاخصی پژوهش حاضر، هدف اصل

کویر  حوزهزایی و تخریب سرزمین در بیابانموثر  و معیارهای

حساسیت  ارزیابی روشبر اساس  اراضی،بندی نمک و پهنه

 و تدوین ارایه ( و همچنینESAs) ییزاابانیبه باراضی 

ریزی برنامههای مدیریتی مبتنی بر راهبردها و استراتژی

و ها باشد هرچند بررسیی میپژوهدهآینسناریو و روش 

مناطق مختلف استان خراسان های متعددی در پژوهش

 ایهدلیل عدم وجود نقشه اما بهرضوی انجام شده است، 

امکان کاهش قابل ، مناسب همراه با ارائه راهبردهای مدیریتی

زایی و تخریب سرزمین در منطقه وجود توجه اثرات بیابان

های کوتاه های اجرایی به صورت پروژهنداشته و عمده فعالیت

ارزیابی اثرات انجام شده است. لذا، امید مدت و گهگاه بدون 

های مناسب است نتایج پژوهش حاضر بتواند در ارائه دیدگاه

های عملیاتی مورد مدیریتی و ارائه راهبردها و استراتژی

مقدار مساحت تحت تأثیر فرسایش بادی  استفاده قرار گیرد.

 شود.در شکل پیوست دیده می
 

 مواد و روش ◼

 بررسیمنطقه مورد  یمعرف

 
1 Delphi Method  

2 UTM 

 haحدود  در مساحتی یدارا رضوی خراسان استان
در  یعنی استان، مساحت از یمین به نزدیک. است 116×510

 بیابانی گوناگون هایرخساره یدارا ،ha 5500000 حدود

 تاثیر تحت اراضی ،ha 510×15  در مقدار، این از و است

 عنوان به ha 768500 مساحتی معادل و بادی فرسایش

 این. انددهش شناسایی بادی فرسایش یبحران هایکانون

 در قوم)قره گرددمی تقسیم بزرگ آبخیز حوزة 4 به استان

 استان، شرق جنوب و جنوب در کشور شرق شمالی، بخش

 شمال در اترك از کوچکی بخش و غرب در مرکزی کویر

در محدوده طول شرقی  کویر نمک(. حوزة آبخیز استان غرب

تا  3720000متر و  عرض شمالی  780000تا  540000

 محدوده (.27) دارد قرار  UTM2متر برحسب  3940000

در کویر  ه آبخیز کویر نمکزحوبررسی، بخشی از زیر مورد 

از نظر زون ساختاری در پهنه ایران مرکزی  باشد،مرکزی می

 یهاوهستانک را منطقه یشمال بخش. (1)شکل  واقع است

 نسبتاٌ گستره و نیآذر و یرسوب شناسیسنگ با مرتفع

 یبیبا ترک یتیولیاف یهاسنگ 3یرنگ یهازهیآم از یپهناور

 یاز منابع انتقال شور یکیکه  یریتبخ یرسوب یهااز سنگ

. از نظر دهدیم لیتشک ،است حوزهدست  نییپا یبه اراض

 یابانیب میمحدوده مورد مطالعه در اقل یبخش جنوب ،یمیاقل

آن خشک جنب  یخشک و بخش شمال مهیخشک و ن

و مراتع در بخش  یاهیپوشش گ تیمرطوب است. وضع

متوسط  ،یو در بخش شمال فیضع یلیتا خ فیضع یجنوب

ای در های ماسهها و پهنهوجود تپه. (27، 19، 9) باشدیم

های مطالعه، منشاء آلودگیهای جنوبی منطقه مورد بخش

محیطی و گهگاه مهاجرت افراد بومی شده است. عالوه برآن 

های شمالی چرای دام از عوامل اصلی تخریب مراتع در بخش

ساحت محدوده آید. مو شمالی غربی منطقه به شمار می

شامل  باشد کهمی ha 610×2در حدود  مورد مطالعه

ای از های عمدههای مه والت و بجستان و بخششهرستان

های کاشمر، خلیل آباد، تربت حیدریه، زاوه، شهرستان

ی از شرق شهرستان تررشتخوار و گناباد و نیز قسمت محدود

کویر نمک در خراسان  حوزهقسمت جنوبی . .استبردسکن 

که خارج از محدوده مورد مطالعه در  گردیدهجنوبی واقع 

3 Colored Mélange 
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مساحت این  3/1بیش از بر آن، عالوه. پژوهش حاضر است

های حوضه تحت تأثیر فرسایش بادی و محل وقوع کانون

مهم فرسایش بادی استان است. با توجه به اینکه زندگی، 

های اقتصادی جمعیت انسانی این منطقه معیشت و فعالیت

شهرستان واقع در این  9که در تمام گستره یا بخشی از 

 (.27دارد ) منطقه سکونت دارند، تحت تأثیر این پدیده قرار

 

 پژوهشروش انجام 

گام  سه، پژوهش حاضر در با توجه به ماهیت و هدف 

د. گام اول ارزیابی ش( انجام 2طبق نمودار جریانی )شکل 

، گام دوم، ESAsزایی طبق روش حساسیت اراضی به بیابان

تعیین جامعه اماری، طراحی پرسشنامه و توزیع آن در دو 

آنها و در گام سوم تعیین و  مرحله و تجزیه و تحلیل نتایج

 ها و راهبردهای مدیریتی.بندی استراتژیاولویت

 

زایی با روش گام اول: ارزیابی حساسیت اراضی به بیابان
ESAs 

زایی از مدل ارزیابی حساسیت اراضی به بیابان برای

د. بنابراین، با توجه به شرایط شاستفاده  ESAsجهانی 

منطقه مورد مطالعه و اهمیت موضوع، در پژوهش حاضر از 

معیار کیفیت خاك، کیفیت اقلیم، پوشش گیاهی،  پنج

شاخص از جمله  15فرسایش و مدیریت انسانی و تعداد 

بافت خاك، عمق خاك، شیب زمین، زهکشی خاك، 

هی، بارندگی، تبخیر و تعرق، خشکی، تراکم پوشش گیا

سوزی، فرسایش آبی، محافظت از فرسایش، خطر آتش

فرسایش بادی، تراکم دام سبک، تراکم جمعّیت انسانی 

زایی در حوزه کویر برای ارزیابی حساسیت اراضی به بیابان

نمک استفاده شد. هرکدام از معیارها نیز دارای تعدادی 

زایی شاخص برای ارزیابی حساسیت مناطق به بیابان

بندی خواهند طبقه 3تا  1 طبقه سهدربیشتر که باشند می

مناطقی با حساسیت کم،  1 طبقهنحویکه منظور از هشد. ب

مناطقی با حساسیت متوسط و مناطق با ارزش و  2کالس 

زایی خواهند مناطقی با حساسیت زیاد به بیابان 3 طبقه

 طبقه 3ها دارای بیش از بود. هرچند برخی از شاخص

 1400(. مبنای زمانی پژوهش سال 21، 20، 15باشند )می

تکمیل اطالعات اولیه، عالوه بر بازدیدهای  برایبوده است و 

های اجرایی، میدانی مکرر از منطقه مورد مطالعه، از طرح

نیز استفاده  1400های موجود در سال گزارشات و نقشه

 د.  ش

 

 
 محدوده مورد مطالعه، حوزه کویر نمک در ایران و استان خراسان رضوی. 1شکل 
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 نمودار جریانی  مراحل انجام کار. 2 شکل

 

دهی و کمی نمودن هر شاخص، طبق جدول پس از وزن

استاندارد مدل، شدت بیابانزایی براساس هر شاخص بدست 

محاسبه میانگین هندسی (. سپس با 1آمد )جدول 

(، 24، )5تا  1های هر معیار و با استفاده از روابط شاخص

مقدار ارزش کیفیت معیارها محاسبه و در سیستم اطالعات 

 (.22، 20د )ش، الیه اطالعاتی معیارها تهیه 1جغرافیایی

  

(1) 𝑆𝑄𝐼 = (𝑇 × 𝐷 × 𝑆 × 𝐷𝑟)1/4 

(2) 𝐶𝑄𝐼 = (𝑅 × 𝐸 × 𝐴𝑖)1/3  

(3) 𝑉𝑄𝐼 = (𝐹 × 𝐸𝑝 × 𝑉)1/3 

(4) 𝐸𝑄𝐼 = (𝑊𝑎 × 𝑊𝑖)1/2 

 

 
1 Arc GIS Software, Ver 8.1 

(5) 𝑀𝑄𝐼 = (𝑂 × 𝑃𝑑 × 𝑃)1/3 

شاخص بافت  Tمعیار کیفیت خاك،  SQI؛ 1در رابطه 

 Drشاخص شیب زمین و  Sشاخص عمق خاك،  Dخاك، 

 (.24شاخص زهکشی خاك است )

شاخص  Eشاخص معیار کیفیت اقلیم،  CQI؛ 2در رابطه 

 (.23شاخص اندکس خشکی است ) Aiتبخیر و تعرق، 

شاخص معیار کیفیت پوشش گیاهی،  VQI؛ 3در رابطه 

F سوزی، شاخص خطر آتشEp  شاخص محافظت از

 (.24شاخص تراکم پوشش گیاهی است ) Vفرسایش، 

شاخص  Waمعیار کیفیت فرسایش،  EQI؛ 4در رابطه 

 (.24شاخص فرسایش بادی است ) Wi فرسایش آبی،

 Oمعیار کیفیت مدیریت انسانی،  MQI؛ 5در رابطه 

های اجرایی طرح Pتراکم جمعیت انسانی،  Pdتراکم دام، 

(24.) 
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 ESAs (20 ،24)کویر نمک طبق استاندارد مدل حوزه زایی های موثر بیابان. ارزش وزنی معیارها و شاخص1جدول 

 معیار شاخص ها ویژگی کمّی و کیفی شاخص ارزش وزنی 

 لوم رسی سیلتی – لوم سیلتی – رسی ایماسه 2/1
 بافت

 

 خاك

 رسی سیلتی –رس – سیلت 6/1

 ایماسه 2

 ( 75 - 30متوسط ) 2/1

 ( 30 - 15کم ) 6/1 متر(عمق )سانتی

 (  <15 خیلی کم ) 2

 (  < 6 ) تا مسطح کمخیلی  1

 )درصد(  شیب
 ( 6 - 18کم ) 2/1

 (  18 - 35زیاد ) 5/1

 (  > 35خیلی زیاد ) 2

 خوب 1

 ناقص 2/1 زهکشی خاك

 ضعیف 2

1 300 <  

 متر(بارندگی )میلی

 اقلیم

2/1 (300 – 200 ) 

5/1 (200 – 150 ) 

7/1 (150 – 100 ) 

2 100 >  

1 1500 <  

 ( 1500 – 2000) 5/1 متر(تبخیر و تعرق )میلی 

2 2000 <  

 (     نیمه خشک 50/0 - 20/0) 5/1

 (     خشک20/0 - 03/0) 8/1 ضریب خشکی

 (     خیلی خشک < 03/0) 2

3/1 20/0 >  DVI > 10/0 
 پوشش گیاهی

 پوشش گیاهی

7/1 10/0 >  DVI > 0 

 مراتع همیشه سبز –بوستان ها و باغات میوه  1

 محافظت از فرسایش
 چمنزارها و مراتع دائمی 3/1

 یکساله چمنزارهای –کشتزارها و مزارع غالت  6/1

 فاقد پوشش )لخت( 2

 فاقد پوشش )لخت( 1

 یکساله چمنزارهای –کشتزارها و مزارع غالت  5/1 خطر آتش سوزی

 سبز همیشه مراتع –بوستان ها و باغات میوه  2

 کم 1

 فرسایش آبی*

 فرسایش

 متوسط 4/1

 زیاد 7/1

 خیلی زیاد 2

 کم 1

 فرسایش بادی

 

 متوسط 5/1

 زیاد 8/1

 خیلی زیاد 2

که با روش  باشدمیهای موجود در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزدای استان خراسان رضوی * نقشه مورد استفاده برای ارزیابی فرسایش آبی، از نقشه

PSIAC  نهیه شده است.      1397در سال 
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 ESAs (20 ،24)کویر نمک طبق استاندارد مدل  حوزه زاییهای موثر بیابان. ارزش وزنی معیارها و شاخص1جدول ادامۀ 

 معیار شاخص ها خصویژگی کمّی و کیفی شا ارزش وزنی 

1 20 >  

 تراکم جمعیت )نفر درهکتار(

 انسانی  مدیریت

5/1 40 -20  

7/1 60 – 40  

2 60 <  

 صفر   - 50 1

 تراکم دام )تعداد دام در هکتار(

2/1 100 – 50  

4/1 200 – 100  

7/1 300 – 200  

2 300 <  

1 

3/1 

 دارای طرح و اجرا  شده

 های اجراییطرح دارای طرح، اجرا نشده

 فاقد طرح، اجرا نشده 7/1

 

معیارها، حساسیت  میانگین هندسیسپس، با محاسبه 

محاسبه و با مقایسه  1ESAIزایی منطقه یا اراضی به بیابان

زایی حساسیت به بیابان طبقهبندی استاندارد مدل، با طبقه

 (.2د )جدول شمنطقه تعیین 

 

، نامهپرسش یطراحی، دلف روش از استفاده:  دوم گام

 های آماری انتخاب جامعه آماری و تحلیل داده

 و راهبردها ارائه ،حاضر پژوهش اهداف از یکی

 مدیریت در پژوهیآینده بر مبتنی مدیریتی هایاستراتژی

از  ایمجموعه ،منظور از راهبرد است، نمک کویر آبریز حوزه

قواعد  بنیادین، هایمأموریت اساسی،مقاصد  غایی،اهداف 

 به اهداف یابیدست برایمنابع  تخصیصو نحوه  زیربنایی

ها ها بر اساس آنو حرکت سازمان گیریکه جهت است

 بدیندر مفهوم امروز آن،  نیز استراتژیو  گیردمیصورت 

به آن چگونه  رسیدناست که، مقصد کجاست و  معنی

 تبیین، اهداف بلندمدت را ایگونهبه  استراتژی ؟.است

 .اهداف است اینتحقق  چگونگیآن بر  تأکیداما  ،دینمامی

، 28، 10) از راهبرد است عملیاتی استراتژی، جنبهدر واقع 

گام، به منظوراستخراج نقطه نظرها جامعه لذا در این  .(38

زایی های اصلی بیابانآماری متخصص در خصوص عامل

پژوهی منطقه و نیز راهکارهای مدیریت حوضه، از روش آینده

 یهاداده و جینتا اساس برمنظور،  نیبددلفی استفاده شد. 

 ییهاپرسشنامه ،مرحله دو یط اول، گام دردست آمده هب

.(1)پیوست  دش عیتوز نظر مورد یآمار امعهج نیبو  میتنظ

 

 (21زایی ).  طبقه بندی حساسیت اراضی به بیابان2جدول 

 نماد طبقه کالس/ طبقه حساسیت اراضی ESAIدامنه تغییرات هر طبقه در 

 C3 بحرانی شدید › 53/1
 C2 بحرانی متوسط 42/1 – 53/1

 C1 بحرانی  38/1 – 41/1
 F3 شکنندهخیلی  33/1 – 37/1
 F2 شکننده 27/1 - 32/1

 F1 نسبتاٌ شکننده 23/1 – 26/1
 P دارای پتانسیل شکنندکی 17/1 – 22/1

 N غیر موثر ‹ 17/1

 
1Environmentally Sensitive Area Index 
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 و ربطیب هایسؤال از شد یسع هاپرسش نیتدو در

 براساس روش نیا در هاسؤال پاسخ. دشو یخوددار مبهم

 ادیز متوسط، کم، ز،یناچ ر،یخ ستونِ 6 درو  1لیکرت طیف

ارزش  ب،یو به هر ستون بترت یبنددرجه ادیز یلیخ و

 های طراحینامهپرسش(. 10داده شد ) 5صفر تا  یعدد

 اصلی خاك، معیار 5 پیرامون سؤال، 25 شده، مشتمل بر

 مدیریت انسانی و فرسایش گیاهی، پوشش اقلیم،

 و ارشد آماری شامل؛ کارشناسان گردید. جامعه بندیطبقه

 و طبیعی منابع بیابان، ةحوز در متخصص اجرایی مدیران

 جدول اساس بر که بودند نفر 48 تعداد به زیست محیط

 رانیمد از نفر 40 تعداد نفره، 48 جامعه برای (10) مورگان

 سازمان و استان یعیطب منابع کل اداره ابانیب کارشناسان و

 گروه تاداناس از تن چند و کشور یزداریآبخ و یعیطب منابع

 ستیز طیمح و یعیطب منابع ةدانشکد ابانیب تیریمد

 یبرا یآمار نمونه یاعضا عنوان به مشهد یفردوس دانشگاه

استفاده  با ییایپا بیضر .شدند انتخاب پرسشنامه لیتکم

 که آمد دستهب 86/2 قدارم بهکرونباخ  یآلفا بیضر از

 هانامهپرسش ییرواخصوص  در. بود مطلوب ییایپا نیمب

 یپژوهش و ییاجرانظران از نظر کارشناسان و صاحب زین

 . (11، 10) دش دییتا هانامهپرسش ییروا و استفاده

 ها،پاسخ افتیدر و اول دور یهانامهپرسش عیتوز از پس

 یابیبه ارز نسبتشاخص،  ازیاستفاده از روش محاسبه امت با

 روش، نیا طبق(. 10) دش اقدامپاسخ  هر به یدهازیامتو 

مشخص و  جایگاه دارایشاخص،  یکهر پرسش به عنوان 

 گرید عبارت به. دش بندیدرجهآن  ایرتبه مقیاسبر حسب 

 بندیدرجه مراتب سلسله اس،یمق نوع نیا هاینهیگز برای

 نظر در ادیز یلیخ و ادیز متوسط، کم، ز،یناچ خیر، شده

. شد داده 5 تا صفراز  یوزن ارزش یک، هر به و شد گرفته

 پاسخ به که انجام شد صورت بدین ؛هاشاخص ازیامت نییتع

اختصاص  عددی ارزش دهی،وزن روش براساس ها،گزینه

 ندشد تبدیل کمّی هایرتبه به کیفی، هایپاسخ و داده شد

استفاده از  با ها،یک از شاخص هر مطلوبیت سطح(. 1)

د. بر شطیف سه قسمتی تعیین سطح مطلوبیت انجام 

 66/1 از به عنوان نامطلوب، 66/1 تا 1 اساس این طیف، از

به عنوان سطح  3 تا 33/2 از و مطلوب نسبتاً 33/2 تا

 . (6( )رابطه 11، 1) (3 شکل)مشخص شد  مطلوب

(6) 𝑥 =
𝑎 ∗ 𝑏

𝑁
 

 :(10)که در این رابطه 

X=  ،امتیاز نشانگرa  فراوانی گزینه مربوط به هر نشانگر ،

b ارزش عددی وزن هر سطح ،N تعداد کل پاسخ دهندگان ،

 به سوال مورد نظر

هر شاخص  ایپاسخ  هر تیآنکه سطح مطلوب از پس

 یبا وزن ده ت،یمطلوب یِفیک سطوح مجدداٌ آمد، دستهب

 سطح به کهینحو به. شد لیتبد یکمّ ارقاممجدد، به 

 به و 2 یوزن ارزش مطلوب؛ نسبتاً ،3 یارزش وزن مطلوب،

محاسبه  با سپس. شد داده 1 یوزن ارزش نامطلوب؛ سطح

 هر یکم ارزش ،6طبق رابطه  تیمطلوب سطح یوزن ارزش

 ارهایمع تیها، سطح مطلوبمشابه شاخص و نییتع زین اریمع

 دستهب تیمطلوب نییتع یقسمت سه فیط از استفاده با زین

 (. 11، 1) (3 شکل) آمد
 یده وزن با ارها،یمع یفیک یهاارزش آخر، ةمرحل در

 یعدد ارزش مطلوب؛ سطح یبرا ، 3 تا 1 اعداد نیب مجدد

 یعدد ارزش نامطلوب؛ و 2 یعدد ارزش مطلوب؛ نسبتاً ،3

 یوزن نیانگیم ةمحاسب با ز،ین ادامه در. افتی اختصاص 1

 . دش محاسبه عامل ازیامت ارها،یمع

 

 
 (11 ،1) مطلوبیت تعیین قسمتی سه طیف. 3 شکل

 
1Likert Scale  

 نا مطلوب نسبتاً مطلوب مطلوب

 کمترین امتیاز گزینه گزینه امتیاز  بیشترین

3 33/2 66/1 1 
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 جینتا به توجه با پرسشنامه، عیتوز دوم مرحله در

 بیترتو  هاسوال ی درراتییدست آمده در مرحله اول، تغهب

 مورد مجدداٌ هاسوال بازخورد که شد داده آنهاو تقدم 

گام،  نیدر ا ب،یترت نیبد. گیردقرار  لیو تحل یابیارز

 دو یط یآمار جامعه یهانامهپاسخاز  حاصل یهاداده

 نیمهمتر و گرفت قرار لیتحل و یابیارز مورد مرحله

پرسش  دگاهیمنطقه از د ییزاابانیب یارهایمعو  هاشاخص

 . دش سهیحاص از گام اول مقا جیبا نتا واحصا  زیشوندگان ن

 

 نگرریزی سناریوهای آیندهگام سوم: برنامه

 مورد آینده سطح سه نگر،سناریوهای آینده ترسیم در

 که شامل های ممکن،گیرد، آیندهمی قرار ارزیابی

شود. این  محقق در آینده تواندمی هایی است کهوضعیت

. است ذهنی تصورات حاصل دسته از سناریوها، عمدتاٌ

اطالق  هاییآینده از دسته به آن ،یکردن های باورآینده

 استگران استوار تحلیل فعلی دانش براساس که گرددمی

 محتمل هایآینده .متصور است آینده در بروز آنها و امکان

احتماالٌ در آینده  که دارد اشاره وقایعی از دسته آن که به

 تقاطع از آینده، برای نویسی سناریو در. گردندمحقق می

 و ترکیبی قطعیت استفاده عدم یشترینب با موثر عامل دو

 عنوان آینده به باورکردنی و محتمل ممکن، هایاز آینده

 به نیلبرای  و ترسیم مطلوب، به صورت ماتریس سناریو

با (. 38د )شومی مختلف تدوین آن، راهکارهای مدیریتی

دست آمده از دو مرحله توزیع پرسشنامه هتوجه به نتایج ب

 پوشش خاك، اقلیم، ؛هایها، به ترتیب، معیارو تحلیل داده

انسانی، به عنوان معیارهای  مدیریت و فرسایش گیاهی،

 د.شبندی ثر، از دیدگاه جامعه آماری شناسایی و اولویتؤم

شاخص  یشترینها، بپس از آن، با توجه به امتیاز شاخص

، 10از هر معیار، انتخاب و با استفاده از ماتریس سناریو )

(، شاخص منتخب از معیار اول با شاخص منتخب 38، 28

س طوریکه براساهقرار گرفتند. ب بررسیمورد از معیار دوم 

های صورت گرفته، تحلیل کارشناسی برای تدوین قطاع

ها طبق نظر جامعه آماری بهترین راهبردها و استراتژی

 متفاوت یهاشاخص گیریقراربا توجه به نحوه د. شتدوین 

 ؛سناریوهای قابل تصور، در بدترین حالت ماتریس،در هر 

و در وضعیت  3؛ سناریوی ، بهترین شرایط1سناریوی 

بینی و تحلیل و پیش 4و  2سناریوهای  ؛حدواسط

 (.  4د )شکل شراهبردهای مدیریتی برای هر سناریو تدوین 

موثر در  معیار 5منتخب از  هایشاخصبا توجه به 

 بینیپیش یبرا یوسنار یسماتر 10منطقه، تعداد زایی یابانب

متفاوت  سناریوی 40در  یطی،و مح یعیطب یتوضع تحلیلو 

 اجرایی، هایهسپس با استفاده از تجرب .یدگرد نظیمت

پژوهش حاضر، راهبردها  نویسندگان آکادمیکو  مدیریتی

 سناریوهر  یبرا نگرجامعمحتمل و  یریتیو اقدامات مد

 ینمطالب از ارائه آنها در ا یحجم باال یلبه دل که تدوین

 یحذف موارد تکرارپس از آن با  .گرددمی خودداریمجال، 

 ، تحتعنوان 4حاصله در  یو ادغام موارد مشابه، رهنمودها

.گردید بندیطبقه استراتژی 12و  یریتیمد یراهبردها

 
 (11. ماتریس سناریو )4شکل 
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 هاییراهبردها و استراتژ بندیویتدر انتها به منظور اول

از جامعه  یمحدودتر تعدادبا حضور  یاجلسه در نگر،یندهآ

که عمدتاً از کارشناسان ارشد، مدیران ارشد  متخصص یآمار

 هاییو استراتژ مدیریتی ی، راهبردهاادارات اجرایی بودند

 زوجی یسهمقا یسماتر شیوه، با استفاده از یکمربوط به هر 

 (.11، 10گردید ) بندیاولویتو  یازدهیامت

 

  نتایج ◼

 زاییبندی حساسیت به بیابان: ارزیابی و پهنهگام اول جینتا

ها و معیارها در سیستم شاخص تحلیل و پردازش نتیجه

 ارزش وزنی با اقلیم اطالعات جغرافیایی نشان داد که معیار

 مدیریت بترتیب، معیارها سایر باالترین رتبه و 54/1

 ،53/1 های وزنیارزش با پوشش و فرسایش خاك، انسانی،

در  بعدی موثر معیارهای عنوان به 45/1 و 50/1 ،51/1

در سامانه اطالعات . (3زایی منطقه هستند )جدول بیابان

های مربوط به معیارهای فوق نیز تهیه جغرافیایی، نقشه

 (. 5گردید )شکل 

 

 ESAsبر اساس مدل بندی کیفیت معیارها بندی  و رتبه. طبقه 3جدول 

 نوع معیار طبقه دامنه معیار میانگین هندسی معیار  مساحت )کیلومتر مربع( 

45/3 
51/1 

 

13/1 > 1 
 کیفیت خاك

SQI 
43/9655 45/1 - 13/1 2 

1/11551 46/1 < 3 

29/182 

54/1 

1 > 1 
 کیفیت اقلیم

CQI 
58/12589 49/1 - 1 2 

26/8447 2 - 5/1 3 

 صفر

45/1 

14/1 > 1 
 کیفیت پوشش گیاهی

VQI 
4/44 38/1 - 14/1 2 

3/21173 38/1 < 3 

24/108 

50/1 

13/1 > 1 
 کیفیت فرسایش

EQI 
93/7945 45/1 - 14/1 2 

78/13164 46/1 < 3 

24/16203 

53/1 

کیفیت مدیریت  1 < 30/1

 انسانی
MQI 

02/4168 50/1 - 30/1 2 

62/847 50/1 < 3 
 

 
 زاییمعیارهای بیابان. نقشه 5شکل 
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زایی طوریکه مقدار شاخص حساسیت اراضی به بیابانهب

 طبقهدر  ودست آمد هب 5/1در حدود  بررسیمنطقه مورد 

مده آقرار دارد. با توجه به نتایج بدست  C2بحرانی متوسط 

از اراضی  2km 5/1814مشخص شد مساحتی در حدود 

ی بحرانعرصه  2km  2/3037،(F)ه شکنند طبقهدر منطقه 

C1،2km 3/11103  بحرانی متوسطC2 ،2km 3/5251  در

نیز  یاز اراضسطح محدودی و قرار دارند  C3بحرانی شدید 

 (. 4)جدول  است Pیی زاابانیب لیپتانس یدارا

 زاییهای حساسیت اراضی به بیابانطبقهدرصد سطح اشغال 

های واقع در حوزه مورد بررسی به قرار زیر است در شهرستان

جالب توجه است که، درصد اراضی واقع در طبقه  (.5)جدول 

C2  ازC1  وC3 گذار از مرحله بحرانی بیشتر و دقیقاً نقش

 (. 6کنند )شکل کم به مرحله بحرانی متوسط را ایفا می

 زایی اراضی حوزه کویر نمکبندی میزان حساسیت اراضی به بیابان. طبقه4جدول 

 سطح اشغال/ درصد مساحت )کیلومتر مربع(  زایی/ نماد طبقهطبقه بیابان

 F  6/2614 12و  P و شکننده زایییابانب یلپتانس دارای

 C1 1/3584 17 بحرانی

 C2 8/10984 52 بحرانی شدید 

 C3 3/4003 19 ید شدخیلی  بحرانی

 های حوزه مورد مطالعهزایی در شهرستانهای حساسیت اراضی به بیابانطبقه. درصد توزیع 5جدول 

 C3 C2 C1 F P نام شهرستان

  7 18 49 26 بجستان

  8 20 62 10 گناباد *

  15 10 38 37 کاشمر

  5 12 50 33 آباد *خلیل

  3 14 62 22 والتمه

  10 18 52 20 رشتخوار *

  17 19 45 20 زاوه *

 2 22 14 42 20 تربت حیدریه *

  62 20 17 1 کوهسرخ *

 ه کویر نمک قرار داردزها در خارج از حو* بخشی از مساحت این شهرستان
 

 
 زایی اراضی حوزه کویر نمک استان خراسان رضویبیابانبندی حساسیت به . نقشه پهنه6شکل 
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 های آماری نتایج گام دوم: ارزیابی و تحلیل داده

ها نشان داد که از نگاه جامعه آماری، نتایج تحلیل داده

 3معیار اقلیم، مدیریت و فرسایش، هر کدام با امتیاز 

ترتیب، معیارهای خاك هها بآنمهمترین معیارها و پس از 

عنوان به 50/2و  75/2 هایو پوشش گیاهی با امتیاز

 (. 6ند )جدول هستزایی معیارهای موثر در بیابان

 

های بندی راهبردها و استراتژینتایج گام سوم: اولویت

 مدیریتی

 سیماتر قیکه از طر یپژوهندهیآ یهاویتوجه به سنار با

 کصدیاز  شیب د،ش نیمتقاطع تدو یمحورها یهاویسنار

و حدواسط  یعاد ،یبحران طیشرا یبرا یتیریراهکار مد

و ادغام موارد  یکه پس از حذف موارد تکرار گشت نیتدو

 یتیریمد یهایبهم، راهبردها و استراتژ کیمشابه و نزد

. سپس با شد نیمختلف تدو یهاویسنار یبرانگر جامع

رهنمود  49ام موارد مشابه، تعداد و ادغ یحذف موارد تکرار

 4در  یتیریاقدامات مد تیاحصا و در نها یتیریو اقدام مد

نگر و در جامع یتیریمد یبه عنوان راهبردها ،یگروه اصل

 یو برا کیهدفمند تفک یهایدسته به عنوان استراتژ 12

 ریشرح ز بهراهکارها و اقدامات مناسب  ،یهر استراتژ

 . دش نیتدو

 

اعمال مدیریت تطبیقی و انسجام : 1راهبرد مدیریتی  

 سازمانی
های بازدارنده و جلوگیری از تخریب برنامه -استراتژی اول 

 مدت اراضی در کوتاه

گیری وضع و یا اصالح قوانین بازدارنده پی -1اقدام 

 حفاظت از منابع زیستی.

برداری های بهرهاعمال تغییر و اصالح در روش -2اقدام 

 زایی و از منابع محیطی و زیستی، در راستای کنترل بیابان

 پایداری منابع. 

ن تخریب منابع زیستی و ابا متخلف برخورد -3اقدام 

 های منتهی به تخریب.محیطی و متوقف نمودن فعالیت

متوقف  یتادر راس یمنطق یهامشوق برقراری -4اقدام 

 .یبمنجر به تخر هاییتنمودن فعال

 
ای، اصالحی و حفاظتی های توسعهبرنامه  -استراتژی دوم

 درمیان مدت و بلند مدت

بر اسناد سنجی اکولوژیکی منطبق پتانسیل -1اقدام 

های توسعه طرح)طرح آمایش سرزمین، باالدستی 

پنجساله، های توسعه شهرستان، شهر و روستا، برنامه

های هادی در مناطق روستایی و طرح های جامع در طرح

 .مناطق شهری(

المللی جهت برقراری و های ملی و بینرایزنی -2اقدام 

انتفاع از تجارت کربن به عنوان یکی از منابع درآمدی 

 های توسعه.برنامه

های الزم برای تامین نیازهای ایجاد زیرساخت -3اقدام 

ورزشی و فرهنگی آحاد جامعه  آموزشی، بهداشتی،

 بخصوص جوانان در راستای کاهش مهاجرت.

تامین آب شرب پایدار، برق و گاز از سوی  -4اقدام 

های متولی در راستای افزایش روحیه و امید به دستگاه

 زندگی در مناطق سخت و شکننده.

تغییر روش کشت و سبک کشاورزی در  -5اقدام 

ای و استفاده ای گلخانههمناطق سخت و شکننده به کشت

 های ذیربط.های نوین آبیاری با همکاری دستگاهاز روش

زراعی، اعم از تغییر در نوع های بهاجرای برنامه -6اقدام 

های آبیاری و کنترل آفات و الگوی کشت و تغییر در شیوه

های ذیربط های زراعی و باغی با همکاری دستگاهو بیماری

 وری و استفاده بهینه از منابع زیستی.به منظور افزایش بهره

 ماری(آو روش دلفی )نظر کارشناسان در جامعه  ESAs. مقایسه نتایج ارزیابی معیارها با مدل 6جدول 

 ارزش وزنی معیارها در روش دلفی ESAsارزش وزنی معیارها در مدل  معیار

 3 54/1 اقلیم
 3 53/1 مدیریت
 75/2 51/1 خاك

 3 50/1 فرسایش
 50/2 45/1 پوشش گیاهی
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انسجام سازمانی و توانمند سازی  -استراتژی سوم

 ساختاری و اداری 

های مدیریت تطبیقی جایگزین نمودن روش -1اقدام 

 سنتی. های مدیریتیا مدیریت استراتژیک بجای شیوه

سازی ساختاری و تشکیالتی منابع چابک -2اقدام 

ها و تکمیل کادر مورد نیاز از طبیعی استان و شهرستان

طریق جذب و بکارگیری نیروهای متخصص و حفاظتی و 

اداری مورد نیاز در راستای اعمال مدیریت جامع مناطق 

 بیابانی. 

های اجرایی مرتبط و هماهنگ نمودن دستگاه -3اقدام 

های توسعه و ارائه خدمات ساختایجاد زیرموثر در 

های استفاده بهینه از منابع زیستی هوشمند و دستورالعمل

 منطقه. (اکولوژیکشناختی )بومهای متناسب با ظرفیت

تقویت نقش مدیران محلی از طریق تفویض  -4اقدام 

اختیار برای مدیریت بهینه و اعمال مقررات استفاده صحیح 

 از منابع.

 

توانمند سازی اقتصادی و اجتماعی  :2راهبرد مدیریتی 

 جوامع محلی 
توانمندسازی جوامع محلی و تقویت  -استراتژی اول

 نهادهای اجتماعی

نفوذ، رهبران محلی، ریش شناسایی افراد ذی -1اقدام 

سفیدان و روحانیون موثر در جوامع محلی و برگزاری 

 جلسات توجیهی.
نفوذ در رفع اثرات افراد ذیاستفاده از نقش  -2اقدام 

نامطلوب محیطی در راستای مدیریت ریسک و پایداری 

 استفاده از منابع زیستی. 

مشورتی با  نمایندگان مورد  تشکیل اتاق فکر -3اقدام 

های مشارکتی در وثوق جوامع محلی و تدوین دستورالعمل

 راستای مدیریت بحران.

و  یع محلبا جوام یجلسات عموم یبرگزار -4اقدام 

ی و سخت آت یطو شرا یبحران یتاز وضع یرسان یآگاه

 .های برون رفتراه

اهمیت به نقش مردم در حفاظت از منابع  –5اقدام 

های های الزم توسط دستگاهزیستی و برقراری مشوق

 اجرایی.

های روستایی های توسعه و تعاونیایجاد تشکل -6اقدام 

های در راستای تقویت روحیه مشارکتی و نگرش

 پذیر.زیستی آحاد جامعه در نقاط آسیبمحیط

 
دی جوامع محلی در افزایی اقتصاتوان -استراتژی دوم

 راستای کاهش وابستگی به سرزمین

های اعتباری خرد روستایی و ایجاد صندوق -1اقدام 

در تولیدات  حمایت محلی و مردمی به دلیل آسیب

 روستایی.

های الزم جهت مشارکت برقراری مشوق -2اقدام 

گذاران غیر بومی با ساکنان بومی جهت احداث سرمایه

خورشیدی با همکاری و حمایت های بادی و نیروگاه

 های ذیربط.دستگاه

 به بالعوض و بهرهکم هایوام اعطای -3اقدام 

 و کوچک کارکاهی تجهیزات و وسایل تهیه مستمندان،

 .مهاجرت کاهش و تولید چرخه ادامه برای بازاریابی

بهره به متقاضیان احداث اعطای وام کم -4اقدام 

متصل به شبکه و ایجاد  kw 5های برق خورشیدی نیروگاه

  درآمد پایدار.
متناسب با  هاییرساختز یجادو ا یزیبرنامه ر -5اقدام 

 گردشگران. یازساکن و ن یتمنطقه و جمع یطشرا
 یگردبوم هاییتو توسعه ظرف ییشناسا -6 اقدام

 یاشتغال و درآمدها یجادمناطق مستعد و ا در یابانب

 .یگزینجا

 
توسعه مشاغل سازگار با محیط و ایجاد  -استراتژی سوم 

 درآمدهای جایگزین

 از حمایت و کارگاهی کوچک مشاغل توسعه -1اقدام 

 های هوشمند مجازی مبادله و بازاریابی شبکه ایجاد و آنها

 .محلی جوامع مشارکت با

جایگزینی مشاغل سازگار با محیط توسعه و  -2اقدام 

بسته، زنبورداری، پرورش آبزیان،  هایزیست مانند دامداری

 گیاهان بندیبسته و فرآوری و پرورش ماکیان، تولید

 یا بافی قالی کوچک هایکارگاه یا خانگی مشاغل دارویی،

 های ذیربط ای و غیره با حمایت دستگاهگلخانه هایکشت
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در مناطق بیابانی و استفاده از  معدنکاری -3اقدام 

تدوین و نظارت  و معدنی هایفعالیت در بومیان نیروی کار

 زیستی و کنترل بیابان. های محیطبر پروتکل

 

پروری و توسعه آموزش، فرهنگ: 3راهبرد مدیریتی 

 تبلیغات
وسعه آموزش، ترویج و تقویت ت -استراتژی اول

 های مشارکتیظرفیت

های آموزشی برای جوامع محلی به ارائه دوره -1اقدام 

منظور ارتقای دانش و آگاهی آنان از بروز شرایط شکننده 

 برداری بهینه از منابع زیستی.و بحرانی و بهره
های آموزشی برای آشنایی جوامع ارائه دوره -2اقدام 

مدیریت جامع منابع های ران با روشبردامحلی و بهره

طبیعی، جنگلداری، جنگلکاری، مرتعداری، حفاظت از 

 .و مقرراتهای آبخیز و آشنایی با قوانین حوضه

آموزش و ارتقای مهارت در مشاغل روستایی  -3اقدام 

زیست، مانند پرورش ماهی، زنبورداری، و سازگار با محیط

های بندی گیاهان دارویی و دامداریبستهتولید و فرآوری و 

های کوچک قالی بافی یا بسته، مشاغل خانگی یا کارگاه

 ای در مناطق روستایی.های گلخانهکشت

 
های نوین کشاورزی و بکارگیری روش -استراتژی دوم

 دامداری

های ترویجی برای آشنایی و ارایه آموزش -1اقدام 

و آبیاری متناسب با های نوین کشاورزی گیری روشبکار

 شرایط منطقه.
های ترویجی برای آشنایی ارائه آموزش -2اقدام 

نژادی، دامپزشکی و های نوین دامداری، بهدامداران با روش

 غیره متناسب با شرایط منطقه

 
  پروری و رسانهتوسعه فرهنگ -استراتژی سوم

رسانی از طریق صدا و سیمای ملی و آگاهی -1اقدام 

برداری های منطقی و پایدار از ر راستای بهرهاستانی د

 طبیعت بویژه مناطق بیابانی.

های عمومی و ها و همایشبرگزاری نمایشگاه -2اقدام 

تخصصی به منظور معرفی و ارائه خدمات مورد نیاز مناطق 

 بردار.و جوامع بهره

ای و های رسانهمندی از ظرفیتتوسعه و بهره -3اقدام 

 استای ارتقای آگاهی و خرد جمعی.فضای مجازی در ر

 
های منابع اجرای مشارکتی طرح :4راهبرد مدیریتی 

 طبیعی و آبخیزداری 
های مهار و تولید آب و اجرای سازه -استراتژی اول 

 ها پایداری آبخوان

داری های آبخیزداری و آبخواناجرای طرح -1اقدام 

عملیات کوچک اولویت دار و زود بازده منابع طبیعی مانند 

 برای کنترل سیالب، تغذیه منابع و حفاظت خاك.

های آبخیزداری و ذخیره نزوالت اجرای طرح -2اقدام 

 برداران.با مشارکت خیرین و بهره

های مناسب برای کنترل رواناب و اجرای طرح -3اقدام 

 ها.ها و تهدیدهای سطحی متناسب با فرصتاستفاده از آب

 
 ه پوشش گیاهی و حفاظت خاکتوسع -استراتژی دوم

های های مرتعداری تلفیقی و طرحاجرای طرح -1اقدام 

چند منظوره و غنی سازی مراتع همراه با ذخیره نزوالت با 

 هدف کاهش فشار از مراتع و ایجاد سایر درآمدها.

های مشارکتی جنگلکاری و اجرای طرح -2اقدام 

و غنی های ذخیره نزوالت مرتعداری و نیز اجرای طرح

های گیاهی سازگار با مشارکت سازی مراتع با سایر گونه

 مردم.

بازسازی و احیای مراتع تخریب شده با اجرای  -3اقدام 

 های مرتعداری تلفیقی در راستای توسعه پایدارطرح

های تعادل دام و مرتع بخصوص اجرای طرح -4اقدام 

د در مناطق دارای اختالف و تشویق دامداران به سمت ایجا

  های بسته.دامداری

برقراری تسهیالت الزم برای تامین علوفه و  -5اقدام 

 جیره تکمیلی دام در نقاط حساس. 

 
های ایجاد زنجیره ارزش در فعالیّت -استراتژی سوم

 زاییبیابان

های روان و اجرای عملیات تثبیت ماسه -1اقدام 

های احیای بیابان در مناطق بحرانی و در شعاع طرح

سبی از روستا و ایجاد کمربند سبز اکولوژیکی و حفاظتی منا

 با مشارکت بومیان منطقه.
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کاری و زدایی نهالیابانب یهاطرح اجرای -2اقدام 

با هدف کنترل و  های غیر زنده و زندهایجاد انواع بادشکن

 م.با مشارکت مرد یباد یشکاهش فرسا
مزارع در های زنده اطراف اجرای بادشکن -3اقدام 

 مناطق خشک و بیابانی به منظور افزایش تولید.

های الزم جهت جوامع محلی برقراری مشوق -4اقدام 

زدایی مانند های چند منظوره بیاباندر اجرای طرح

نهالکاری و استفاده از زیر اشکوب برای تولید گیاهان 

 ها.دارویی و سایر ظرفیت

 

 گیرینتیجهبحث و  ◼

ها و معیارهای های مربوط به شاخصپردازش دادهنتایج 

گیری از زایی منطقه مورد مطالعه نشان داد که بهرهبیابان

زایی امکان تعیین مدل ارزیابی حساسیت اراضی به بیابان

کند. زایی را فراهم میهای بیابانمهمترین معیارها و شاخص

 عالوه بر آن استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی در

های ارزیابی فاکتورها، فرآیند تجزیه و تحلیل فضایی الیه

دهد. اطالعاتی و همچنین دقت نتایج مدل را افزایش می

بسیاری از مطالعات انجام شده در جهان و ایران استفاده از 

زایی این مدل را جهت ارزیابی و چهنه بندی اراضی به بیابان

 (.15، 12کنند )را به جهت دالیل اشاره شده فوق توصیه می

ترین معیار تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که موثر

زایی منطقه، معیار اقلیم و مهمترین شاخص آن، بیابان

است. پس از آن، معیارهای مدیریت انسانی،  1ضریب خشکی

خاك، فرسایش و پوشش گیاهی بودند که مهترین 

انسانی  تأثیرات و های هر یک بترتیب؛ شاخص تراکمشاخص

زهکشی در معیار خاك؛  و عمق در معیار مدیریت؛ بافت،

انبوهی،  و و شاخص تراکم بادی در معیار فرسایش فرسایش

 هایپوشش گیاهی، به عنوان موثرترین عامل در معیار

های انجام در منطقه شناخته شدند. در بررسی زاییبیابان

شده در مناطق مختلف ایران و جهان با شرایط اقلیمی 

، نتایج تقریبا یکسانی بدست امده است. بطوریکه یکنواخت

در اکثر این مطالعات، فاکتور طبیعی مانند اقلیم و پوشش 

های انسانی از مهمترین عوامل موثر در گیاهی و فعالیت

 
1 Aridity Index 

(. هرچند 32، 16، 12زایی معرفی شده است )توسعه بیابان

توان به در برخی از مطالعات انجام شده در ایران نیز می

میت عواملی همچون فرسایش بادی و خصوصیات خاك اه

 (. 33، 15زایی اشاره نمود )در گسترش بیابان

زایی منطقه به میزان شاخص حساسیت اراضی به بیابان

که از طریق محاسبه میانگین هندسی معیارها بدست  5/1

آمد، در مقایسه با جدول استاندارد مدل نشان داد که حوزه 

قرار دارد. نقشه  C2بحرانی متوسط  مورد مطالعه در طبقه

زایی منطقه نیز حاکی از آن بود بندی حساسیت بیابانپهنه

از مساحت حوزه در وضعیت شکننده و سایر  %12که حدود 

در  %19و  %52، %17های منطقه به ترتیب به میزانبخش

گیری قرار دارند. این نتیجه C3و  C1 ،C2های بحرانی طبقه

ز مطالعات انجام شده در ایران در منطقه خنج با نتایج برخی ا

های انجام شده در جهان الرستان در استان فارس و بررسی

مانند حوزه آبخیز الماله و در دره میانی درآ در مراکش که 

زایی بندی حساسیت اراضی به بیابانبه منظور ارزیابی و پهنه

 (.  32، 23، 22صورت گرفته است، مطابقت دارد )

 آرای دلیل استفاده ازو روش دلفی بهنامهاستفاده از پرسش

 هایگیریجامعه متخصص، نقش بسیار مهمی در تصمیم

های مناسب براساس تصمیمات مدیریتی و تجزیه و تحلیل

آینده پژوهشی دارد. در مطالعات انجام شده در  مبتنی بر

استفاده از پرسشنامه و روش دلفی به اهمیت این موضوع 

و  1های دور (. نتایج پرسشنامه14، 10، 5ره شده است )اشا

های آماری در این پژوهش به روش دلفی و تحلیل داده 2

معیارهای  تقدم و ترتیب در اختالف بسیار کم نشان داد با

با  دست آمده از طریق ارزیابیبه با نتایج خاك، و فرسایش

 همخوانی داشته است.  ESAs مدل

مدیریتی پیشنهادی برای کنترل و کاهش راهبردهای 

زایی در حوضه کویر نمک )استان خراسان رضوی(، بیابان

طبق نظر مدیران و کارشناسان ادارهای اجرایی به دلیل 

ریزی سناریو و خرد استفاده از روش آینده پژوهشی و برنامه

جمعی متخصصان، متناسب با واقعیت زمینی در عرصه بوده 

ریزی آتی را رایی شدن، امکان برنامهاست که درصورت اج

نیز با دقت و احتمال وقوع بیشتر در آینده فراهم خواهد نمود 

های احیای مناطق تخریب شده و های پروژهو هزینه
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زایی را تا حد ممکن های کنترل و مقابله با بیابانپروژه

های (. نتایج دیگر بررسی30، 5، 4، 1کاهش خواهد داد )

استان خراسان رضوی و برخی از مناطق انجام شده در 

 (. 11، 3، 1بیابانی کشور نیز، نتایج مشابهی را رقم زده است )

هایی از با توجه به اینکه در پژوهش حاضر، واقعیت

زایی بخش وسیعی از بندی حساسیت بیابانوضعیت و پهنه

جهانی  مساحت استان خراسان رضوی با استفاده از مدل

ESAsشود، دیگر محققان نیز به یشنهاد می، آشکار شد، پ

های آبخیز استان خراسان رضوی و یا بررسی دیگرحوزه

بندی حساسیت هایی با شرایط اقلیمی مشابه برای پهنهحوزه

 عالوه، با توجه بهزایی توجه ویژه نمایند. بهاراضی به بیابان

نگر، حوزه کویر  جامع پیشنهاد شده مدیریتی راهکارهای

توانند به های واقع در آن میرخی از شهرستاننمک و یا ب

زایی صورت پایلوت، در راستای اقدام ملّی مقابله با بیابان

  های مسئول قرار بگیرند.مورد توجه مدیران عالی و سازمان

 

 سپاسگزاری ◼

 ارشدسینامه کارشناانیاز پا ی، بخشحاضر پژوهش جینتا

 طیو مح یعیطب دانشکده منابع در 53800با کد طرح 

دانشگاه  یابانیمناطق خشک و ب تیریگروه مد ،ستیز

بزرگوارانی  یاز تمام سندگانیاست. لذا، نوفردوسی مشهد 

از انحاء در فراهم  یبنحودر جامعه آماری متخصص و یا که 

 هایتیدرست و منطبق با واقع لیتحل ه،یپا یهاداده نمودن

   . ندینمایم یقدردانتشکر و ند، صمیمانه مودن همکاری ،ینیزم
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