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  چکیده
 مچونهعوامل مختلفی  ۀمرطوب است که در نتیجخشک و خشک نیمهزایی به معنی تخریب سرزمین در مناطق خشک، نیمهبیابان

کیلومتري از جهت  20 ۀهزار هکتار در فاصل 136مورد مطالعه با وسعت  ۀ. منطقشودهاي انسانی ایجاد میاقلیمی و فعالیتتغییرات 
 هزایی در این منطقبه شهر اصفهان مطالعه و بررسی بیابان هبا توجه به همجواري این منطق .واقع شده استشهر اصفهان شرق کالن

فی، مشتمل بر وضعیت محلی، شش معیار کی پایۀدر گام اول، برزایی ارزیابی بیابان براي. در پژوهش حاضر، امري ضروري است
 زایی مدنظر قرار گرفتند. هرزمینی، پوشش گیاهی، فرسایش خاك و مدیریت و سیاست براي ارزیابی بیاباناقلیم، خاك، آب زیر
ایی زتأثیري که بر فرآیند بیابان مقدار پایۀها برکنند. این شاخصتعریف میهایی است که آن را به لحاظ کیفی معیار شامل شاخص

از فرآیند  محاسبه شدهضرب وزن  باسازي و کمی شدند. ارزش کمی هر معیار استاندارد 200تا  100 دامنۀدارند با امتیازدهی در 
عیت نقشۀ وض پایاندست آمد. در رکیب خطی وزنی بهاساس ت ها برو تلفیق الیۀ هر شاخصۀ تحلیل سلسله مراتبی در ارزش الی

ها براساس روش ترکیب خطی وزنی در محیط سیستم اطالعات ضرب وزن در ارزش الیۀ هر معیار و تلفیق الیۀ بازایی بیابان
بسیار  طبقهدرصد در  5/64شدید و  طبقهدرصد از مساحت منطقۀ در 49/35 دست آمده،دست آمد. براساس نتایج بهبه جغرافیایی
و پس از آن معیار  زایی بودهداراي بیشترین تأثیر بر پدیدة بیابان 29/0معیار اقلیم با وزن  گیرد. همچنینزایی قرار میشدید بیابان

  گیرند.قرار می 21/0 و 23/0هاي ترتیب با وزنمدیریت و معیار خاك به

  زاییبیابان ؛مدالوس ؛اتبیمرتحلیل سلسه؛ فرسایش خاك ؛مدیریت ؛اقلیم: کلیدي واژگان
  
n مقدمه  

معنی تخریب سرزمین در مناطق خشک، زایی بهبیابان
مرطوب اســت که در نتیجه خشــک و خشــک نیمه نیمه

هــاي عوامـل مختلفی همچون تغییرات اقلیمی و فعـالیـت   

ــانی ایجاد می ــود انس ــر بیابان .)32(ش زایی در حال حاض
 ازگیر براي بســیاري از کشــورهاي جهان معضــلی گریبان

. طبق )33، 30(اســت کشــورهاي در حال توســعه  جمله
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 40زایی ، بیابان1IFADگرفته توسط هاي صورتبررسـی 
 12درصــد از کل اراضــی زمین را تهدید نموده و ســاالنه  

ــی را میلیو ــتقیم خود قرار  تحتن هکتار از اراض تأثیر مس
ــاالنه  .دهدمی ــاد  42این پدیده سـ میلیارد دالر به اقتصـ

جهانی زیان رسانده و حدود دو میلیارد نفر از مردم جهان 
ــاالنه موجب مهاجرت پنج    بـا این پـدیده روبرو بوده و سـ

ــومیمیلیون نفر  زایی همواره با . فرآینـد بیابان )15( دشـ
تخریـب خاك و منابع آب، پوشـــش گیاهی و دیگر منابع  

  .)6(همراه است 
ــر،  ــعیت بهدر پژوهش حاضـ فعلی منظور ارزیابی وضـ

روش ارزیابی  و 2زایی شرق اصفهان از مدل مدالوسبیابان
. اساس مدل مدالوس بر ) شد3MCAمعیاره استفاده (چند
مدالوس  ةروشـی اسـتوار است که در آخرین فاز پروژ   ۀپای

چهار معیار  ۀاجرا شده بود. در روش مذکور، محققان بر پای
 و مدیریت و همچنیناصـلی اقلیم، پوشش گیاهی، خاك،  

زایی هاي متعلق به هر یک از این معیارها، بیابانشـــاخص
بررســی دریاي مدیترانه را  ةهایی از کشــورهاي حوزبخش

با توجه مدل مدالوس  هاي. معیارها و شاخص)18(کردند 
 ودند.بمدیترانه انتخاب شده  ۀبه شـرایط اکولوژیکی منطق 

از آنجا که خصــوصــیات اقلیمی، ادافیکی و اکولوژیکی این 
ــت و مفهوم واژة     منطقـه بـا دیگر نقـاط دنیا متفاوت اسـ

ــته به این ویژگیبیابان ــت، معیارها و زایی نیز وابسـ هاسـ
هایی که براي ارزیابی این پدیده انتخاب و ارزیابی شاخص

  شد نیز با هم متفاوت است.
ــوع، مطالعات متعددي  جهت با توجه به اهمیت موضـ

، 28، 27، 16، 11(زایی صـورت گرفته است  ارزیابی بیابان
زایی در کشور هندوستان . جهت ارزیابی فرآیند بیابان)30

ــایش  از روش مدالوس و هفت معیار پوشــش گیاهی، فرس
 هاي یخبندانزایی، برجستگیبادي، فرسـایش آبی، شوري 

. نتایج این پژوهش نشان گردیداي اسـتفاده  و لغزش توده
درصــد اســت و  35داد که ســطح تخریب اراضــی حدود 

ترین عوامل تخریب فرســایش آبی، پوشش گیاهی و هعمد
. )26(فرسـایش بادي در منطقۀ مورد مطالعه گزارش شد  

 مصر کشور شـمال بیابان سینا در زایی بیابانارزیابی  براي
                                                

1 International Fund for Agricultural Development 
2 MEDALUS 
3 Multi Criteria Analysis 
4 Analytic Hierarchy Process 

اصـــلی  معیارپنج بر پایۀ  شـــدهاز مدل مدالوس اصـــالح
ــایش، پوشــش گیاهخ ،زاییبیابان ی و اك، آب و هوا، فرس

منظور شــناسایی مناطق . به)23(، اسـتفاده شــد  مدیریت
ــیلیکاتا در ۀزایی در حوضــحســاس به بیابان  رودخانه باس

جنوب ایتـالیـا از مـدل مدالوس و معیارهاي اقلیم، خاك،    
ی پژوهشدر . )9( گردیداده پوشش گیاهی و مدیریت استف

ی در شــمال شــرق گنبد زایبیابانبندي خطر با هدف پهنه
لیل ند تحاز مدل ارزیابی چندمعیاره و فرآیاستان گلستان، 

 پژوهش. نتایج این گیري شدبهره) 4AHPمراتبی (سلسله
ــان داد که منطق ــیمورد  ۀنشـ خطر  طبقهدر چهار  بررسـ

یرد گزایی بسیار شدید، شدید، متوسط و کم قرار میبیابان
ــاحـت هر کدام از   ــد مسـ ، 5/36ترتیب به هاطبقهو درصـ

ــی و . همچنین کــاربري اســــت 8و  1/40، 2/15 اراضـ
ترین از مهم شـناسی به فرسایش سـازند زمین حسـاسـیت  

 زایی منطقه شــناســایی شــدندبر فرایند بیابان مؤثرعوامل 
ــارت . به)21( زایی در بیابانمنظور ارزیابی شـــدت و خسـ

شده بخش شـمالی دشـت گرگان، از مدل مدالوس اصالح  
درصـــد از  48/52. نتایج نشـــان داد که اســـتفاده گردید

 طبقهدرصد در  27/44شـدید،   طبقهمسـاحت منطقه در  
ــط و  ــد دردر 79/2متوسـ قرار زایی کم بیابان طبقـه  صـ

 دســــت آمــدههمچنین براســــاس نتــایج بــه گیرد.می
 ین عوامل مؤثرترمهمندابی شدن از هاي خاك و ماشاخص

ــی با هدف در  .)14(اند زایی منطقهبر روند بیابان پژوهشـ
ــتفاده از روش  ارزیـابی راهکـارهـاي بیـابـان      زدایی بـا اسـ

گیري از ها با بهرهاولویت شاخص ،)5LAتخصیص خطی (
ــمیم معیاره گیري چندمدل دلفی در چهارچوب روش تصـ

)6MADMسپس اولویت راهکارها با استفاده  .) تهیه شد
ــاس نتایج،  از مـدل خطی مورد ارزیـابی قرار گرفت.   براسـ

جلوگیري از تغییر نامناسب کاربري زمین، توسعه و احیاي 
پوشـــش گیــاهی و کنترل تغــذیــۀ منــابع آب زیرزمینی 

زدایی در منطقۀ مورد ترین راهکارهاي بیابانعنوان مهمبـه 
استفاده از  نتایج همچنین. )29(مطالعه شـناسـایی شدند   

با تأکید بر ســه معیار آب، زمین، اقلیم و  7IMDPAمدل 
م ایالاســتان  عباس زایی در دشــتخاك، پتانســیل بیابان

5 Linear Assignment 
6 Multi-Attribute Decision Making 
7 Iranian Model of Desertification Potential Assessment 



  101   ...از روش زایی در شرق اصفهان با استفادهارزیابی بیابان
 

ــان داد که کل منطق ــط  طبقهمورد مطالعه در  ۀنش متوس
ــل از . همچنین نتای)3( گیردمی زایی قراربیـابان  ج حاصـ

 این است که ةکنندامتیازدهی معیارهاي مورد بررسی بیان
ترین معیــار در افزایش مؤثر 61/2معیــار اقلیم بــا ارزش 

  .)3( زایی دشت عباس استبیابان
ی زایبا توجه به اهمیت شناخت وضعیت و شدت بیابان

ــه  ــازي عرصـ ــیب براي جـداسـ پذیر و مقابله با هـاي آسـ
ــر،بیـابان  ارزیابی کمی  زایی، هدف از انجام پژوهش حاضـ

ز استفاده ازایی در شـرق اصـفهان با   وضـعیت فعلی بیابان 
  است.معیاره مدل مدالوس و روش ارزیابی چند

  
n هامواد و روش  

  مطالعاتی ۀمنطق
منطقۀ مورد بررســی از جهت غرب به دشــت ســگزي، 

ــور و در مجاورت کالن ــفهان، از جهت  مزرعۀ ش ــهر اص ش
شــرق به شــهرهاي هرند و کوهپایه، از جهت شــمال به   

هاي شاهان و مارشنان و از جنوب به رودخانۀ ارتفاعات کوه

هزار  136شود. این منطقه با وسعت زاینده رود محدود می
هکتار بخش کوچکی از منطقۀ وسیع ایران مرکزي متعلق 

 27'تا  o52 6'باشد که بین سیرجان می –به زون سنندج 
o52   29'طول شـرقی و o32  3'تا o33 عرض شمالی قرار 

). منطقۀ مورد مطالعه از ســه واحد 1 اســت (شــکل گرفته
سر و پالیا تشکیل شده و شبکۀ آبراهه در کوهستان، دشت

ــت و همۀ آبراههاین منطقه از نوع موازي ــلی سـ هاي فصـ
ــرانجام به رودخانه زاینده ــوند. طولرود منتهی میسـ  شـ

کیلومتر، بلندترین نقطۀ ارتفاعی در  60ترین آبراهـه  بزرگ
متر و کمترین نقطۀ ارتفاعی  3327کوه مارشنان با ارتفاع 

ــرقی منطقه با ارتفاع  ــطح  1468در جنوب شـ متر از سـ
ــناســی میانگین  آب هاي آزاد اســت. بر اســاس آمار هواش

ــالیانه در منطقه به ترتیب     بـارنـدگی و درجـه حرارت سـ
ــت. اقلیم   7/15متر و یمیل 5/105 ــیوس اس ــلس درجۀ س

بندي دومارتن در طبقۀ خشــک منطقه نیز براســاس طبقه
 .)13(گیرد قرار می

  

  
  مطالعه مورد منطقۀ جغرافیایی موقعیت. 1 شکل

  
  مراحل انجام پژوهش

ــتبراي  ، ابتدا عوامل مؤثر بر پژوهشیابی به هدف دس
ک ی ۀو هر کدام به منزل شدهزایی منطقه شـناسایی  بیابان

ــد ــپس ندمعیار در نظر گرفته ش معیارهاي  هايویژگی. س
ــاخص ند، بهمؤثرزایی منطقه که در بیابان ،مذکور عنوان ش
ها، کیفیت هر معیار در با ارزیابی آن نظر قرار گرفتند تامد

مشـخص شود. براساس مطالعات صورت  زایی فرایند بیابان

زایی و همچنین بازدیدهاي ارزیابی بیابان ۀگرفتـه در زمین 
ــحرایی، شــش معیار اقلیم، خاك، پوشــش گیاهی، آب   ص

 عنوان، بهو سـیاست  زمینی، فرسـایش خاك و مدیریت زیر
مورد مطالعه انتخاب  ۀزایی منطقمعیـارهاي ارزیابی بیابان 

هاي مورد بررسی ها و شاخصاین معیار از هر کدامشدند. 
ــی و  ۀهـا، در واحـدهـاي کاري منطق   آن مطالعاتی، بررسـ

ز اول با استفاده ا ۀها تعیین شد. بنابراین، در وهلامتیاز آن
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 برداريهاي توپوگرافی رقومی شـده سازمان نقشه از نقشـه 
ــور در مقیاس  ــویر باند پانکروماتیک 1:25000کشـ ، تصـ

خرداد  5مربوط به تاریخ  8لندست  ماهواره OLIسنجنده 
ارث و بازدیدهاي میدانی مرز واحدها، ، تصاویر گوگل1394
صورت بصري ههاي ژئومرفولوژي منطقه بها و رخسارهتیپ

در پژوهش حاضر، مرفولوژي ترسـیم شـد.    ۀتعیین و نقشـ 
نوان واحد کاري، در بررسی عهاي ژئومرفولوژي بهرخسـاره 
زایی مدنظر قرار گرفته و پارامترهاي بیابان بر مؤثرعوامـل  
ــد  تفکیک درزایی بهدر بیابان مؤثر این واحدها بررســی ش

  ).2(شکل 
  

 
  . نقشۀ واحدهاي کاري منطقۀ مورد مطالعه2شکل 

  
  روش ارزیابی چندمعیاره

روش ارزیـابی چنـدمعیـاره یک ابزار مفید براي تعیین    
ــی  مؤثرترین متغیر در بین چنــدین متغیر مورد بررسـ
براساس چندین معیار یا صفت با اثرات مختلف است. این 

کند تا معیارهاي اساسی گیران کمک میروش به تصـمیم 
. )19(را شـناخته و بتوانند تصمیم صحیح را اتخاذ نمایند  

ترین ) یکی از معروفAHPمراتبی (فرایند تحلیل سـلسله 
 1970گیري چند معیاره اســت که در سال فنون تصـمیم 

 AHP. از مزایاي )25(ساعتی ارائه شد  توسـط توماس ال 
این اسـت که اعمال نظر کارشـناسی توسط افراد را تا حد   

ــان  دهد، تر کرده و احتمال خطا را کاهش میزیـادي آسـ
توان تعـداد زیـادي از عوامل را   همچنین در این روش می
از نظر کارشناسی وزن هر عامل دخالت داده و با اسـتفاده  

ــت آورد را بــه ، انجــام AHP. اولین کــار در )12(دســ
مل براســاس جدول ترجیحات هاي زوجی بین عوامقایســه

اي که در برگیرندة نامهساعتی است؛ به این منظور پرسش
معیارها و زیر معیارهاي مهم در راستاي هدف پژوهش بود 

ــناس از  20دهی در اختیار منظور وزنطراحی و به کارشـ
مجموعۀ متخصـصــین منابع طبیعی بخش بیابان، اســاتید  

ۀ نایی با منطقدانشـگاهی با توجه به تخصص مرتبط و آش 
هاي کارشناسان در پایان از پاسخمورد مطالعه قرار گرفت. 

فزار اها به نرممیانگین هندســی گرفته شــد و این میانگین
Super Decision  انتقال داده شدند. براي رسیدن به وزن

ــله   ــلس ــاختار س ــبی معیارها ابتدا چهارچوب س مراتبی نس
دهی یج وزندهی ساخته شد، سپس نتامعیارها جهت وزن
نامه به قسمت مقایسات زوجی وارد شد و حاصل از پرسش

 ها برآورد گردید.در نهایت وزن نســبی معیارها و شــاخص
ــۀ زوجی و نکتۀ حائز اهمیت در مورد ماتریس هاي مقایسـ

هاست قضاوتناســازگاري  مقدار، AHPطور کلی روش به
ــاوت  ــیدن به قض هاي با ثبات ضــرورت دارد که براي رس

باشد، از  1/0ها کمتر یا مساوي ناسازگاري ماتریس ضریب
ــی ماتریس این ــورتی که در بعض ــات رو در ص هاي مقایس

شود، الزم است کارشناس  1/0زوجی این مقدار بیشـتر از  
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ــاوت خود را تکرار کنـد تا ماتریس  ها با ثبات مربوط، قضـ
  .)12(شوند 
  

 روش ترکیبکیفیت معیارها با استفاده از ارزیابی 
  )WLCخطی وزنی (

هــا در هــا براي تلفیق الیــهترین روشیکی از معمول
یاره، روش گیري چندمعهنگام اســتفاده از روش تصــمیم 

) است. براي استفاده از روش WLC8ترکیب خطی وزنی (
WLC ها و معیارها با استفاده ابتدا وزن هریک از شاخص

تعیین شد. سپس براي ارزیابی کیفیت هر  AHPاز روش 
هاي آن معیار با توجه به معیار، ابتدا به هر کدام از شاخص

ــتانداردهاي تعیین  ــع موجود در منطقـه و اسـ کنندة وضـ
ــعیت) تا  100کیفیـت، امتیـازي بین     200(بهترین وضـ

(بدترین وضــعیت) اختصــاص داده شــد. در نهایت ارزیابی 
انجام شــد  1وضــعیت هر کدام از معیارها براســاس رابطۀ 

)34(.  
  

)1(  DM= ∑(Wi × Xi)  
  

 Wiکیفیـت الیـۀ معیار مورد نظر،    DM 1در رابطـۀ  
و  AHPهاي معیار مورد نظر براســاس مدل وزن شــاخص

Xi است.هاي معیار مورد نظر الیۀ امتیاز شاخص  
  

  معیار اقلیم
ــاخص بـه  ــه شـ منظور ارزیابی کیفیت معیار اقلیم سـ

متوسـط بارش سـالیانه، تبخیر پتانسیل و شاخص خشکی   
ــاخصبه ــدند. این عنوان شـ هاي ارزیابی در نظر گرفته شـ

هاي هواشــناســـی  ها با اســـتفاده از آمار و دادهشــاخص 
اصــفهان، ورزنه و اردســتان محاســبه هاي شــرق ایســتگاه

شـدند. براي تعیین شـاخص خشـکی، از شـاخص خشکی     
ها نیز ) اسـتفاده شد. امتیازدهی شاخص 2 دومارتن (رابطه
  انجام شد. 1 براساس جدول

  
)2(  Ia=P/(T+10) 

  
ــاالنه  Pشـــاخص خشـــکی،  Ia 2در رابطۀ  بارش سـ

گراد دماي ساالنه برحسب درجه سانتی Tو  mmبرحسب 
  باشد.می

  
 هاي معیار اقلیم. مبناي امتیازدهی شاخص1جدول 

  شاخص ارزیابی
  3  2  1  ییزابیابان طبقه

  170-200  135-170  100-135  امتیاز

  >150  150-300  <300    متر)بارش (میلی

  < 2000  1500-2000  >1500    متر)میلیتبخیر (

  AI(    10 > I  5 > I > 10  5 < Iشاخص خشکی (

  معیار خاك
 عنوان یکی ازمنظور ارزیابی کیفیت معیار خاك، بهبـه 

ــلی در ارزیابی بیابان   ــرق  ۀزایی منطقمعیـارهـاي اصـ شـ
اصـفهان پس از بازدید صحرایی و بررسی منابع موجود در  

ــی منطقه، ارتبـاط با خاك  ــناسـ نمونه خاك  29تعداد شـ
ــادفی از واحـدهـاي کـاري    بـه  ــورت تصـ دوم  ۀدر نیمصـ

  برداشت و به آزمایشگاه انتقال داده شد. 1394اردیبهشت 
                                                

8 Weighted Linear Combination 

هاي خاك در در آزمایشـــگاه پس از خشـــک کردن نمونه
ــده و براي میلی 2مجاورت هوا، از الک  متري عبور داده ش

صــد شن، سیلت و هاي بافت خاك (درهر نمونه، شـاخص 
گچ به روش خشک  مقدار ،)1(رس) به روش هیدرومتري 

 ECکردن (وزنی)، هدایت الکتریکی گل اشباع با دستگاه 

Meter ،مقدار pH   ــتگاه ــتفاده از دس ، pH Meterبا اس
ــیون تر به    مقدار ــیداس ــتفاده از روش اکس مواد آلی با اس
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سطحی نیز در  ةریزو درصـد سنگ  )2(روش والکی پالك 
ــورت کیفی برآورد گردید. در نهایتههر واحـد کاري ب    صـ

.شدند امتیازدهی 2 اساس جدولها برشاخص

  هاي ارزیابی معیار خاك. شاخص2جدول 

  5  4  3  2  1  طبقه  شاخص ارزیابی
      166 – 200  133 - 166  100 - 133  امتیاز

      >20  20-60  <60    سنگریزه سطحی
pH    5/7-7  3/8-5/7  9/8-3/8      
    175-200  150-175  125 – 150  100 - 125  امتیاز  

    L, SCL, SL, LS, CL  SC, SiL, SiCL  Si, C, SiC  S    بافت خاك
    45>  30 - 45  10 - 30  0 - 10    درصد گج

  180-200  160-180  140-160  120-140  100-120  امتیاز  
  0-2/0  2/0-5/0  5/0-1  1-5/1  5/1-2    درصد مواد آلی
EC (ds/m)   4 - 0  20-4  60-20  100-60  <100  

  
  پوشش گیاهیمعیار 

جهــت ارزیــابی کیفیــت معیــار پوشـــش گیــاهی از  
هاي حفاظت در برابر فرســایش، مقاومت در برابر شــاخص

ش پوشش گیاهی و درصد پوشش گیاهی خشکسالی، گرای
 از چند نوار با استفادهگیاهی درصد پوشش  اسـتفاده شد. 

 ؛گیري شداندازه متري در هر واحد کاري 100(ترانسکت) 
د عنوان درصها بهرصد پوشش ترانسکتمیانگین دسـپس  

در پایان محاســبه شــد.  واحد کاري پوشــش کل در هر 
ــاخصامتیازدهی  ــش گیاهی بر معیار هاي کیفیت ش پوش
  انجام شد. 3 اساس جدول

  
  هاي ارزیابی معیار پوشش گیاهیشاخص .3جدول 

  4  3  2  1  طبقه  شاخص ارزیابی
    166 – 200  133 - 166  100 - 133  امتیاز

    منفی  ثابت  مثبت    گرایش پوشش گیاهی
  175-200  150-175  125 – 150  100 - 125  امتیاز

ها و ها، درختچهباغ    خشکسالی برابر در مقاومت
  مراتع همیشه سبز

زارهاي مراتع و بوته
  دائمی

ساله، محصوالت کشاورزي یک
  لخت و بایراراضی   سالهغالت، علفزارهاي یک

  >10  10 - 35  35 – 50  <50    درصد پوشش گیاهی

ها و ها، درختچهباغ    حفاظت در برابر فرسایش
  مراتع همیشه سبز

زارهاي مراتع و بوته
  دائمی

ساله، محصوالت کشاورزي یک
  اراضی لخت و بایر  سالهغالت، علفزارهاي یک

  
  معیار آب زیرزمینی

ــر آب زیرزمینی از دو جنبۀ کیفی و  در پژوهش حاضـ
ــتفاده از آمار و داده ــیمیایی کمی با اسـ  41هاي آنالیز شـ

پیزومتري داخـل و مجـاور منطقـۀ مطالعاتی     حلقـه چـاه  
کار رفته براي ارزیابی کیفیت هاي بهبررسـی شـد. شاخص  

معیار آب زیرزمینی شامل هدایت الکتریکی، نسبت جذب 
و  pHجامد محلول، کلر، مقدار بیکربنات، سدیم، کل مواد 

ــطح آب زیرزمینی  منظور تعمیم اطالعات و اند. بهافـت سـ
ــطح منطقه، ویژگی هـاي نقـاط نمونه   با برداري به کل سـ

 هــاي عــددي پــارامترهــاتوجــه بــه ویژگی هــاي و ارزش
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 10به دو روش کریجینگ و معکوس فاصله وزنی 9یابیدرون
ــد. دقت روش GISدر محیط  هاي مذکور نیز با انجام شـ

ــه خطاي مجذور میانگین ــتفاده از ریشـ ) 3(رابطه  11اسـ
مقایسـه گردید و در پایان براي تولید نقشۀ هر شاخص، از  

. )31(روشی استفاده شد که کمترین مقدار خطا را داشت 
 4یابی براساس جدول هاي حاصل از دروندر پایان نقشـه 
 امتیازدهی شد.

)3(  ( ) ( )( )
N

zZ
RMSE

N
XiXi∑ ′−

= 1
2

 

  
ــۀ خطاي مجذور میانگین RMSE  3در رابطـه   ریشـ

گیري آن بســته به شــاخص مورد باشــد که واحد اندازهمی
ــت.   ــی متفاوت اس هاي مورد مطالعه، تعداد نمونه Nبررس

Z(xi) برداري شــده و  مقدار نمونه در محل نمونه(xi)׳ Z 
  زده شده است.مقادیر تخمین

  
  هاي ارزیابی معیار آب زیرزمینی. شاخص4جدول 

  شاخص ارزیابی
  5  4  3  2  1  طبقه
      166 – 200  133 - 166  100 - 133  امتیاز

      <5/8  5/1-5/8  5/1<    بیکربنات (میلی گرم در لیتر)
pH    5/6 <  4/8-5/6  4/8 >      

      <10  4-10  > 4   گرم در لیتر)یلیم(کلر 
    175-200  150-175  125 – 150  100 - 125  امتیاز  

    <26  18 – 26  10 – 18  >10    نسبت جذب سدیم
  کل مواد جامد محلول
    < 2000  1000 – 2000  500 – 1000  > 500    (میلی گرم در لیتر)

  180-200  160-180  140-160  120-140  100-120  امتیاز  
  < 50  30 – 50  20 – 30  10 – 20  0 – 10    متر)افت سطح آب (سانتی

EC (ds/m)   250<  750 – 250  2250- 750  5000 – 2250  5000>  
  

  
  خاك فرسایش معیار
ــایش خاك، از دو به منظور ارزیابی کیفیت معیار فرسـ

و فرسایش بادي  PSIACشـاخص فرسایش آبی به روش  
ــپس بر پایۀ )5 ،4(اســتفاده شــد  IRIFERبه روش  . س

ها مشخص شد. به دلیل طبقه فرسایش این مدل 5جدول 

گر ترتیب بیانبه IIو  Iهاي اینکـه در این دو مـدل طبقـه   
ــایشطبقـه خی  انــد این دو طبقـه براي  لی کم و کم فرسـ

ــۀ حاصــل از این مدل طبقه ها براســاس روش بندي نقش
  مدالوس در طبقه یک قرار داده شدند.

  

  
  هاي ارزیابی معیار فرسایش. شاخص5جدول 

  شاخص
  4  3  2  1  طبقه

  175-200  150-175  125-150  100-125  امتیاز

  II  III  IV  Vو  I    فرسایش بادي

  II  III  IV  Vو  I    فرسایش آبی

 

                                                
9 Interpolation 
10 Inverse Distance Weighted 

11 Root Mean Square Error 
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  معیار مدیریت و سیاست
حاضـر براي بررسی معیار مدیریت و سیاست،   در پژوهش

ابتـدا نوع کاربري اراضـــی براي هر واحد کاري تعیین شـــد.  
ــپس براي هریـک از کـاربري   زایی ها، عواملی که در بیابانسـ

ــاحبه با  دخیـل بودنـد،    بـا توجه به بازدیدهاي میدانی و مصـ
عنوان شاخص در نظر گرفته شدند. شـناسایی شده و به  اهالی

حـاضـــر ارزیـابی کیفیـت واحدهایی که کاربري     در پژوهش
هاي شیوة کشـاورزي و باغی داشـتند با اسـتفاده از شــاخص   

ــاورزي و مقدار     آبیـاري و کیفیـت آب، کیفیـت عملیات کشـ
عملیـات حفـاظتی صـــورت گرفـت. ارزیابی کیفیت کاربري    

برداري و مقدار هاي نحوة بهرهمعدن با اســـتفاده از شـــاخص
ــد. براي کــاربري مرتع نیز عملیــات حفــاظتی انجــام  شــ

هاي مقدار تخریب مرتع، فشــار چرا و مقدار عملیات شــاخص
نظر قرار گرفتند. در هاي ارزیابی مدعنوان شاخصحفاظتی به

ــیاســـت       پـایـان براي ارزیـابی کیفیـت معیـار مدیریت و سـ
  انجام شد. 6ها براساس جدول امتیازدهی شاخص

  
 هاي ارزیابی معیار سیاست و مدیریت. شاخص6دول ج

  امتیاز  شرح  طبقه  شاخص  کاربري

  
زي
اور
کش

ی 
راض
ا

  

  
کیفیت عملیات 
  کشاورزي

  
1  

 مکانیزاسیون ،هاکشي شیمیایی و آفتکودهاعدم استفاده از  ،هاي بومیکشت واریته
  100 - 135  موقع زمینآیش مناسب و به ،محدود

  
2  

مکانیزاسیون در موارد  ،هاکشاستفاده از کودها و آفت ،اصالح شدههاي کشت واریته
  135 - 175  موقع زمینآیش مناسب و به ،ضروري مانند شخم

  
3  

مکانیزاسیون نامحدود و  ،هاکشاستفاده از کودها و آفت ،شدههاي اصالحکشت واریته
  175 - 200  موقععدم آیش قرار دادن زمین یا آیش بی ،شدید

  امتیاز  کیفیت آبیاري  طبقه  شاخص

  
آبیاري و کیفیت  ةشیو

  آب

  100 – 125  کیفیت آب آبیاري مناسب ،هاي نوین آبیاريیوهشاستفاده از   1
  125 – 150  کیفیت آب آبیاري نامناسب ،هاي نوین آبیاريیوهشاستفاده از   2
  150 – 175  مناسب نسبتاًکیفیت آب آبیاري  ،هاي آبیاري سنتییوهشاستفاده از   3
  175 – 200  نامناسب نسبتاًکیفیت آب آبیاري  ،هاي آبیاري سنتییوهشاستفاده از   4

  
عی
مرت

ی 
راض
ا

  

  امتیاز  *نسبت ظرفیت بالقوه به بالفعل  طبقه  شاخص

  
  تخریب مرتع یتوضع ,

1  5/1 – 1  125 – 100  
2  2 – 5/1  150 – 125  
3  5 – 2  175 – 150  
4  5 >  200 – 175  

  امتیاز  نسبت دام موجود به ظرفیت مرتع  طبقه  شاخص

  
  فشار چرا

1  1 – 0  125 – 100  
2  5/1 - 1  150 – 125  
3  2 – 5/1  175 – 150  
4  2 >  200 – 175  

  
دنی

 مع
ضی
ارا

  

  امتیاز  بردارينحوه بهره  طبقه  شاخص

  
برداري از نحوه بهره

  معادن

  100 – 125  حفظ خاك سطحی و احیاي پوشش گیاهی پس از برداشت ،برداري بهینهبهره  1
  125 – 150  عدم احیاي پوشش گیاهی پس از برداشت ،حفظ خاك سطحی ،برداري بهینهبهره  2
  150 – 175  عدم احیاي پوشش گیاهی پس از برداشت ،حفظ خاك سطحی ،رویهیببرداري بهره  3

عدم ایجاد هیچ گونه عامل حفاظتی  ،از بین بردن خاك سطحی ،رویهیببرداري بهره  4
  175 – 200  پس از برداشت

  

  امتیاز  اجراي عملیات حفاظتی مقدار  طبقه  شاخص

عملیات  مقدار 
  حفاظتی

  100 – 125  درصد منطقه تحت عملیات حفاظتی 70بیش از   1
  125 – 150  درصد منطقه تحت عملیات حفاظتی 70تا  30  2
  150 – 175  درصد منطقه تحت عملیات حفاظتی 30کمتر از   3
  175 – 200  یحفاظتعدم اجراي هرگونه عملیات   4
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  زاییارزیابی وضعیت فعلی بیابان
شـش  هاي میدانی براسـاس بازدید  در پژوهش حاضـر، 

زمینی، فرسایش زیر خاك، پوشش گیاهی، آب :معیار اقلیم
عنوان معیارهاي ارزیابی بهخاك و مدیریت و ســـیاســـت، 

ــدند. ۀزایی منطقـ بیـابـان   پس از  مورد مطالعه انتخاب شـ
ــعیـت هر معیـار در     ــعیت فعلی  پـایان ارزیـابی وضـ وضـ

و  WLCروش  هاي معیارها بهبـا تلفیق الیه زایی بیـابـان  
ــاس  ــاس ، GISدر محیط ، 4رابطۀ براس ــبه و براس  محاس

ــعیت  7جـدول   منطقۀ مورد مطالعه زایی بیابانفعلی وضـ
  بندي شد.طبقه

)4(  ) + C× W CI() + V× W VI(+  )IS× W S= (IsD
)M× W MI() + G× W GI() + SE× W SEI(  

  
ــعیت فعلی بیابان DS 4طـۀ  راب در امتیاز  SIزایی، وضـ

امتیاز معیار پوشش  VIمعیار خاك،  وزن SW معیار خاك،
امتیاز معیار  CI، پوشـــش گیاهی وزن معیار VWگیـاهی،  

ــایش،  SEI ،وزن معیار اقلیم CWاقلیم،  امتیاز معیار فرسـ
SEW وزن معیار فرســایش، GI زیرزمینی،  امتیاز معیار آب
GW وزن معیار آب زیرزمینی ،MI   امتیاز معیار سـیاست و

  .است معیار مدیریت و سیاست وزن MW مدیریت و

  

  )30(زایی شدت بیابان زایی با توجه به امتیازهاي وضعیت فعلی بیابانطبقه. 7 جدول

  زاییهاي وضعیت بیابانطبقه نوع ارزیابی
  بسیار شدید  شدید  متوسط  کم  کیفی
  154-200  138 – 153  123 - 137  100 - 122  کمی

n  و بحثنتایج  
ثیر هر یـک از معیـارهـاي مورد    أتــ مقـدار تعیین  براي

ــی بر  مورد مطـالعه از   ۀزایی منطقـ فرآینـد بیـابـان   بررسـ
ــ  ــد (جدول ۀمـاتریس مقایسـ ــتفاده شـ ). با 8 زوجی اسـ

ــ    Superافزار زوجی به نرم ۀواردکردن مـاتریس مقـایسـ

Decision  وزن نهایی هر یک از معیارها تعیین شد (شکل
 29/0دست آمده معیار اقلیم با وزن ). براسـاس نتایج به 3

ــترین تــأثیر بر  زایی بوده و پس از آن بیــابــانداراي بیشـ
هاي ترتیب با وزنمعیارهاي مدیریت و سیاست و خاك به

  گیرند.قرار می 21/0 و 23/0

  
  مورد مطالعه ۀزایی منطقزوجی معیارها نسبت به بیابان ۀ. ماتریس مقایس8 جدول

  فرسایش  زیرزمینیآب   پوشش گیاهی  خاك  مدیریت وسیاست  اقلیم  
  5  5  4  1  1  1  اقلیم

  4  4  3 1  1    مدیریت و سیاست
  3  3 2  1      خاك

  3  2  1        پوشش گیاهی
  2  1          زمینیآب زیر

  1            فرسایش
  

  
  زایی. وزن نهایی معیارهاي ارزیابی بیابان3 شکل
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کار رفته، براي ازیابی کیفیت هاي بهوزن نهایی شاخص

ها به مقایســۀزوجی شاخص معیارها، با واردکردن ماتریس
و رعـایـت مقـدار قـابل قبول      Super Decisionافزار نرم

نتایج براساس . )9ضـریب ناسـازگاري تعیین شـد (جدول    
کار هاي بهمشـخص شـد که از بین شاخص   دسـت آمده به

یابی کیفیت معیار اقلیم شــاخص خشکی با رفته جهت ارز
ــترین تــ 6/0وزن  زایی معیــار ثیر بر بیــابــانأداراي بیشـ
که شاخص خشکی از  ه استنشان داد بررسی. اسـت اقلیم

ــاخص  زابل ۀزایی در منطقهاي ارزیابی بیابانمهمترین شـ
زایی دشت سگزي بیابان همچنین در بررسی. )24( اسـت 

شاخص معیار اقلیم را تبخیر و شاخص  نیمؤثرتراصـفهان  
کار هاي به. از بین شاخص)17، 8(ه است دشخشکی بیان 

ــاخصبراي رفتـه   ــعیت خاك شـ هاي هدایت ارزیابی وضـ
ــد گچ و بـاف  ي هاترتیب با وزنت خاك بهالکتریکی، درصـ

ار ثیر بر کیفیت معیأداراي بیشترین ت 18/0و  26/0، 43/0
ــوري و درصــــد گچ مقــدارنــد. اخــاك از مهمترین  ،شـ

ــاخص  گذارند؛ثیر میزایی تأبیابان ةبر پدید ،هاي خاكشـ
شدن شــدن ساختمان و سبکهشـکنند  موجباین عوامل 

ــایش خاك ابـافـت خـاك    را افزایش ند که در نتیجه فرسـ
ثیر گذاشته و سبب أدهند و همچنین بر رشد گیاهان تمی

، 5( شوندعاري شـدن سـطح خاك از پوشـش گیاهی می   
ــاخص. )22، 17 ــطح آب زECهاي ش زمینی و یر، افت س

TDS  داراي  19/0و  21/0، 26/0هاي ترتیـب بـا وزن  بـه
. شاخص اندزمینیآب زیرأثیر بر کیفیت معیار بیشـترین ت 

ــایش بادي با وزن  ــاخص   یاهمیت 66/0فرس ــتر از ش بیش
ــایش آبی در بیابان ــایش دارفرس ن . از بیدزایی معیار فرس

ــاخص ــیشـ جهت ارزیابی کیفیت معیار  ،هاي مورد بررسـ
داراي بیشترین  63/0درصد پوشش با وزن  ،پوشش گیاهی
 نتایج. اســـتزایی معیار پوشـــش گیاهی اهمیت بر بیابان
دهی به معیار مدیریت و ســیاســت نشــان  حاصــل از وزن

ــترین عامل ت  می ثیرگذار در کاربري مرتع أدهـد کـه بیشـ
. در اراضی کشاورزي کیفیت است 59/0فشـار چرا با وزن  
ــی ؤم 49/0آبیـاري بـا وزن    ثرترین عامل بوده و در اراضـ

 66/0 نبرداري با وزة بهرهترین عـامل نحو معـدنی مخرب 
  ه شد.تشخیص داد

  
 زاییهاي ارزیابی بیابان. وزن نهایی شاخص9 جدول

یف
رد

یار  
مع

  

  شاخص

ري
زگا
سا
ب نا

ضری
  

یف  وزن
رد

یار  
مع

  

  شاخص

ري
زگا
سا
ب نا

ضری
  

  وزن

یم  1
اقل

  

  شاخص خشکی
0  

6/0  

3  

آب
نی
زمی
زیر

  

pH  

03/0  

03/0  
  03/0  بیکربنات  2/0  تبخیر مقدار
  EC  26/0  2/0  شبار مقدار

  CL  07/0کلر           

اك  2
خ

  

  بافت خاك

08/0  

18/0  SAR  18/0  
  24/0  درصد گچ خاك

  

TDS  

  

19/0  
  03/0  سنگریزه سطحی

  

  21/0  افت سطح آب

      06/0  درصد مواد آلی

pH  03/0      

EC  43/0        
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  زاییارزیابی بیابانهاي . وزن نهایی شاخص9 جدولادامه 

یف
رد

یار  
مع

  

  شاخص

ري
زگا
سا
ب نا

ضری
  

یف  وزن
رد

یار  
مع

  

  شاخص

ري
زگا
سا
ب نا

ضری
  

  وزن

4  

ش
سای
فر

  

  فرسایش بادي

0  

66/0  

ت و  6
یری
مد

 
ست

سیا
  

ضی
ارا

 
زي
اور
کش

  

  کیفیت عملیات کشاورزي
05/0  

31/0  

  34/0  فرسایش بادي
  49/0  کیفیت آبیاري

ضی
ارا

 
نی
عد
م

  

  حفاظتیهاي سیاست
0  

2/0  
  66/0  بردارينحوة بهره          

ش  5
وش
پ

 
هی
گیا

  

  درصد پوشش گیاهی

08/0  

  34/0  هاي حفاظتیسیاست  63/0
  2/0  حفاظت در برابر فرسایش

ضی
ارا

 
عی
مرت

  
  فشار چرا

05/0  
59/0  

  24/0  مقدار تخریب مراتع  06/0  مقاومت در برابر خشکی
  15/0  هاي حفاظتیسیاست  08/0  گرایش پوشش گیاهی

  

  معیار اقلیم
ــعیت معیار اقلیم  ــی وضـ ــتفاده از آمار و بررسـ با اسـ

هاي شرق اصفهان، ورزنه و هاي هواشـناسـی ایستگاه  داده
 5/105اردســتان انجام شــد و متوســط بارندگی ســالیانه  

سلسیوس، درجه  65/15متر، متوسـط دماي سالیانه  میلی
متر و شاخص خشکی میلی 2882پتانسیل تبخیر سالیانه 

دســـت آمــد. در پــایــان بــه  بــه 1/4براي منطقــه برابر 
هاي بارش، تبخیر پتانســیل و شــاخص خشــکی  شــاخص

اختصاص داده شد  192و  190، 185ترتیب امتیازهاي به
ــاس رابطۀ  ــۀ کیفیت معیار اقلیم براس ــد.  1و نقش تهیه ش

ــۀ معیا ــاس نقشـ ر اقلیم کل منطقه مورد مطالعه در براسـ
ــدید بیابان . از الف)-4شــکل ( گیردزایی قرار میطبقه ش

الوه زایی عدالیل قرار گرفتن اقلیم در طبقه شـــدید بیابان
توان بــه مقــدار میلی متر) می 105بر مقــدار بــارش کم (

  .میلی متر) اشاره کرد 2882تبخیر زیاد (
  

  معیار خاك
ــ تهیه  1برپایۀ رابطۀ  خاكکیفیت معیار شــدت  ۀنقش

منطقۀ مورد بررسی در چهار طبقه  آمدةدستشد. نقشه به
ه زایی قرار دارد ککم، متوسط، شدید و بسیار شدید بیابان

هکتار معادل  22076 ترتیبها بهمساحت هرکدام از طبقه
ــد،  24/16 ــد،  17/50هکتـار معادل   68204درصـ درصـ

ــد و  54/25هکتـار معـادل    34722 هکتار  10920درصـ
ــت   8معادل  ــد اس ــکل(درص بودن از دالیل باال. )ب-4 ش
توان به تجمع زایی معیـار خاك منطقه می بیـابـان   طبقـه 

اي فرســـایش امالح در ســـطح خاك، فعال بودن فرآینده
شرایط خاك زمینی اشاره کرد. بادي و افت سـطح آب زیر 

ــالحی توان بـا عملیـات  را می ــی   اصـ مـانند انجام زهکشـ
مناسب، احداث بادشکن و کاشت گیاهان و درختان شوري 

ــار چرا، تغییر   ــید. تاثیر فش ــند بهبود بخش  هايویژگیپس
وناي ززایی در آرینفوذ آب بر پدیدة بیابان مقـدار خـاك و  
ــانآمریکـا   ــتنشـ خاك،  هـاي ویژگیکـه تغییر   داده اسـ

ــت که بر بیابان  ر طقه تأثیزایی آن منمهمترین عـاملی اسـ
فیزیکی و  ویژگی هايطوري کـه بـا تغییر   گـذارد، بـه  می

ــوري و امالح خاك،    ــیمیـایی خـاك مانند افزایش شـ شـ
ــاختمـان خاك و کاهش مواد آلی،    ــدن سـ ــی شـ متالشـ

همچنین . )10( گیردزایی با شــدت زیاد صــورت میبیابان
بررسی وضعیت  برايهاي معیار خاك از شاخص گیريبهره
نشان داد که شاخص زایی چند منطقه در استان قم بیابان

  .)20(است زایی منطقه ترین شاخص در بیابانشوري مهم
  

  زمینیمعیار آب زیر
 ابطۀرنقشــۀ کیفیت معیار آب زیرزمینی با اســتفاده از 

ــد.  1 ــتهیه ش ــعیت معیار آب نتایج حاص ل از ارزیابی وض
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 26/30معادل  هکتار 41141دهد که زمینی نشان میزیر

متوسط  طبقهدر درصـد از مسـاحت کل منطقه مطالعاتی   
ــد از  28/69هکتــار معــادل  94179زایی و بیـابـان   درصـ

 دگیرزایی قرار میشــدید بیابان طبقهمســاحت منطقه در 
ازحد بیش مقدار توان به). که دلیل آن را میپ-4شــکل (

ــاخص  هـاي هـدایت الکتریکی و کل مواد جامد   مجـاز شـ
ــاخص راتیتأثمحلول در منطقه و  ها بر مهمی که این شـ
ایط هم با این شــر گذارند نســبت داد.شــرایط خاك می

اري و هم با آب آبیزمینی به عنوان هاي زیراستفاده از آب
زمینی از سطح خاك و برجا ماندن امالح در تبخیر آب زیر

ــور  ــطح خاك و در نتیجه ش ــطح خاك ایجاد  س ــدن س ش
  د.شومی

  
  معیار پوشش گیاهی

دلیل شرایط خشک اقلیمی و پوشش گیاهی منطقه به
مناسبی وضـعیت   بودن خاك منطقه،همچنین شـور و قلیا 

ه از با استفاد بررسـی کیفیت معیار پوشـش گیاهی   ندارند.
 دهد کهنشــان می آمدهدســتانجام شـد. نتایج به  1رابطۀ 

وضــعیت این معیار در چهار طبقه کم، متوســط، شــدید و 
ــدید بیابان  ــیار ش  888طوري که گیرد؛ بهزایی قرار میبس

 2496درصــد از منطقه در طبقه کم،  65/0هکتار معادل 
مســـاحت منطقه در طبقه درصـــد از  83/1هکتار معادل 

از مساحت درصد  52/30هکتار معادل  41484متوسـط،  
ــدید و منطقـه در طبقه    98/66هکتار معادل  91054شـ

ار زایی بسیوضعیت بیابان طبقهمنطقه  مساحتدرصـد از  
  .)ت-4شکل ( است دیشد

  
  خاك معیار فرسایش

نقشۀ کیفیت معیار فرسایش خاك با استفاده از رابطۀ 
هکتار معادل  27963که  دهدنتایج نشان میتهیه شد.  1
فرسایش کم و  طبقهدرصـد از مســاحت منطقه در   5/20

درصد از مساحت منطقه در  5/79هکتار معادل  107966
 ).ث-4شـــکل ( گیردفرســـایش متوســـط قرار می طبقه

توان به الی منطقه را میهاي شمفرسـایش کم در قسـمت  
ریزه در ســطح خاك و تا حدودي به پوشــش وجود ســنگ

هاي میانی و جنوبی منطقه در قسمتنسـبت داد.   گیاهی

 بودن سطحدلیل کمبود یا فقدان پوشــش گیاهی، عاريبه
بودن سطح زمین و فقدان رطوبت در ریزه، همواراز سـنگ 

 .گیردسـطح خاك فرســایش با شدت بیشتري صورت می 
ــایبر پایۀ زایی تعیین وضـــعیت بیابانبراي  ش معیار فرسـ

ــایش بادي   ــاخص فرس ــان داد که ش هاي آبی و بادي نش
ــترین تـ  ر زایی منطقه دارد. نتایج دیگثیر را بر بیابانأبیشـ

ــت که دلیل این امر،     مطـالعـات نیز مؤیـد این مطلب اسـ
مناســب بودن شــرایط ایجاد فرســایش بادي در مناطق   

  .)30(است بیابانی 
  

  معیار مدریت و سیاست
ــاس رابطۀ   ــت براس ــیاس  1کیفیت معیار مدیریت و س

وضــعیت معیار آمده دســتبهبراســاس نتایج شــد. ارزیابی 
 طبقهمورد مطالعه در ســه  ۀمدیریت و ســیاســت منطق 

رد. گیزایی قرار میمتوسـط، شـدید و بسـیار شدید بیابان   
ــورت که  ــد در  65/0هکتار معادل  4/889بدین صـ درصـ

ــط،  طبقه ــد در  5/39هکتار معادل  53695متوسـ درصـ
 طبقهدرصد در  8/59هکتار معادل  81329شدید و  طبقه

ــدید بیابان ــیار شـ ــکل ( گیردزایی قرار میبسـ  ).ج-4شـ
عملیات نامناسب  :هاي غیراصـولی انسـانی از جمله  فعالیت

 ۀرویهاي بیرویه در مراتع و برداشتکشـاورزي، چراي بی 
ــت نیز از   ــطح خاك پس از برداش معدنی و عدم تثبیت س

هاي مخرب انســانی اســت که موجب قرار گرفتن  فعالیت
  شدید و بسیار شدید شده است. طبقه مدیریت دروضعیت 

  
  زاییوضعیت فعلی بیابان

مورد  ۀمنطقزایی نقشه وضعیت فعلی بیابانبراي تهیۀ 
زمینی، مدیریت ك، آب زیرمعیار اقلیم، خاشش از  مطالعه

استفاده شد.  و سـیاسـت، پوشش گیاهی و فرسایش خاك  
ــتفـاده     روش ترکیب خطی وزنی  از این معیـارهـا بـا اسـ

)WLC(  در محیطGIS  با  سپسبا یکدیگر تلفیق شدند
شۀ نق نقشۀ حاصل از روش ترکیب خطی وزنی، بنديطبقه

 اساسبر. )5دست آمد (شکل زایی بهوضـعیت فعلی بیابان 
ــتنتایج به ــعیت فعلی بیابان آمدهدس  30808زایی در وض

ــاحت منطقه درصـــد  6/22هکتار معادل   در طبقهاز مسـ
درصـــد طبقه  4/76هکتار معادل  103689 در شـــدید و
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زایی بسـیار شـدید اســت. وضعیت فعلی بیابان   زاییبیابان
منطقۀ مورد مطالعه در پژوهش حاضـر در پژوهشی توسط  

) با کاربرد مدل مدالوس ارزیابی شده است. 1394حبشی (
درصد از مساحت منطقه  4/35آمده دستس نتایج بهبراسا

زایی درصد طبقه بیابان 5/64زایی شدید و در طبقه بیابان
آمده از پژوهش دســتبســیار شــدید اســت که با نتایج به

خوانی دارد. همچنین نتایج پژوهش حاضـــر با حاضـــر هم
هـا نیز با  خوانی دارد. آننیز هم) 8بوعلی (نتـایج پژوهش  

زایی دشـــت ســـگزي به این نتیجه بررســـی پدیدة بیابان

زایی در دو طبقه شدید و بسیار رسیدند که وضعیت بیابان
ــدیـد   ــاحـت  گیرد کـه  قرار میشـ  هایک از طبقههر مسـ

. نتایج )8(است درصـد   87/78و  13/21 با ترتیب برابربه
ــر تـا حدودي   ــنده مهر با نتایج  پژوهش حـاضـ ) 7(بخشـ

ــعیت بیاباندارد. آن خوانیهم ــی وضـ زایی ها نیز با بررسـ
بخشـی از دشت سگزي به این نتیجه رسیدند که وضعیت  

زایی در سه طبقه متوسط، شدید و بسیار شدید قرار بیابان
ــاحت هر یک از طبقهکه  گیردمی ا برابر ب ترتیبها بهمسـ
  .)7(است درصد  45/63و  69/1،86/34

  

  
زایی: الف) معیار اقلیم، ب) معیار خاك، پ) معیار آب زیرزمینی، ت) معیار پوشش . نقشۀ وضعیت فعلی معیارهاي بیابان4شکل 

  فرسایش و ج) معیار مدیریت و سیاستگیاهی، ث) معیار 
  

  
  زایی منطقۀ مورد مطالعه. نقشۀ وضعیت فعلی بیابان5شکل 
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n  گیرينتیجهبحث و  

تغییرات  ۀخشــک ایران در نتیجمناطق خشــک و نیمه
ــانی اقلیمی و دخـالـت   ــدید بیابان دچارهاي انسـ زایی شـ

ــت ــعیت فعلی بیابانارزیابی بنابراین ند. هس جهت  زاییوض
در  ،بهبود اســـتفاده و مدیریت منابع طبیعی و ریزيبرنامه

 در پژوهش حاضرضـروري است.  مهم و امري  این مناطق،
 شـــهر زایی شـــرقمنظور ارزیابی وضــعیت فعلی بیابان به

 هزار هکتار، از مدل مدالوس و 136اصـــفهان به وســـعت 
ــد.  روش  ــتفاده ش ــل از  نتایجارزیابی چندمعیاره اس حاص

ــاخص   ــی معیـارهـا و شـ زایی ثر در بیـابان ؤهـاي م بررسـ
این اسـت که عوامل طبیعی بیشتر از عوامل   ةدهندنشـان 

ــانی بیـابان  ــرق انسـ ــفهان را تحت تزایی شـ ثیر قرار أاصـ
از بین معیارهاي مورد بررســی معیار اقلیم غالب  ؛دندهمی

ــت بـا توجـه بـه همجواري منطقـۀ مورد مطـالعه به      . اسـ
رفتن دســتشــهر اصــفهان، آثار هر گونه تخریب و ازکالن

ــی در این منطقه به ــتقیم کالنتوان اراضـ ــهر طو مسـ شـ
ــفهان را تحت تأثیر قرار می  زاییدهد؛ ادامۀ روند بیاباناص

شـدن اراضـی و به دنبال آن   سـبب فرسـایش خاك، شـور   

تخریب اراضــی کشــاورزي، افت ســطح آب زیرزمینی و   
د؛ در اثر این رخداد عالوه بر کاهش شـــوتخریب مراتع می

ــدگی  کیفیــت هوا و ظهور گرد و غبــارهــاي محلی، زن
هاي روسـتایی سـاکن در منطقه دستخوش تغییر   جمعیت

ها را به مهاجرت به سـمت شــهر اصفهان وادار  شـده و آن 
ــتایی کنـد کـه در اثر این مهاجرت جمعیت  می هاي روسـ
ــاورز تولید ــوالت مختلف اعم از کش ي و دامی کنندة محص

د در پایان باینشین خواهند شد. تبدیل به جمعیت حاشیه
ــرایط  ــد که کنترل عوامل طبیعی ایجادکننده ش متذکر ش

ــان بیـابـان   ــتزایی خارج از توانایی انسـ توان ولی می اسـ
انی زایی ناشی از عوامل انستدابیري اندیشید تا بتوان بیابان
ــاند. از جمل  مورد  ۀمنطقاین تدابیر در  ۀرا بـه حداقل رسـ

خورده پس از تثبیت سطح خاك شخمتوان به می بررسـی 
مدیریت برداشـت الیۀ سـطحی آن براي مصارف صنعتی،   

کشت محصوالت کشاورزي، صحیح صحیح از جمله الگوي 
ــتفاده از روش ــاورزي، اس هاي جدید آبیاري در بخش کش

ــتفاد ــفره ةاسـ زمینی و همچنین هاي آب زیربهینه از سـ
  هاي چراکننده از مراتع اشاره کرد.مکنترل تعداد دا
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Abstract 
Desertification means land degradation in arid, semi-arid and dry sub-humid regions as a 
result of various factors, including climatic variations and human activities. In this research, 
the study area with an area of 136 thousand hectares located 20 kilometers far away from 
east Isfahan was selected. Due to the proximity of this area to Isfahan city and the impact 
that desertification phenomenon on the city, studying the desertification in this region is of 
great importance.  To assess the current status of desertification, the multi criteria Analysis 
and MEDALUS model was used. For this purpose, in the first step and based on the local 
situation, six qualitative criteria, including climate, soil, groundwater, vegetation, soil 
erosion, desertification management and policy evaluation were considered. These indices 
have been standardized and quantified based on their effect on desertification in the frame 
by scoring 100 to 200. The qualitative value of each criterion has been obtained by 
multiplying the weight of the Analytic Hierarchy Process (AHP) and integration of layers 
based on the weighted linear combination. Finally, the desertification status map has been 
acquired through multiplying weight to the layer value of each criterion and integrating 
layers according to the method of weighted linear combination in Geographic Information 
System (GIS). According to the results, 35.49% of the area of the region falls in a severe class 
and 64.5% falls in very severe class of desertification. Besides, the climate criterion with a 
weight of 0.29 has the greatest impact on the phenomenon of desertification and then it goes 
to the management and soil criteria with weights of soil 0.23 and 0.21, respectively. 
Therefore, to assess desertification and executive programs to deal with it in the region, 
considering these criteria are of great importance. 
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