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 چكیده

بيابان زایی عارضه اي طبيعی است که بيوم هاي مختلف جهان را به اشکال مختلف تهدید می کند وآثار سوء 

استفاده از سيستم هاي ارزیابی براي بررسی روند . این پدیده در مناطق مختلف کره زمين قابل مشاهده است

در این ميان . روري و حائز اهميت استتخریب و اتخاذ راهکار مناسب جهت مقابله با این پدیده امري ض

انتخاب شاخص هایی که بتواند تصویري روشن و گویا از وضعيت بيابان زایی نشان دهد در تصميم گيري هاي 

 DPSIRدر این پژوهش در ابتدا شاخص هاي موثر در بيابان زایی بر مبناي . مربوطه نقش اساسی دارد

با کمک روش آنتروپی شانون، معيارهاي مناسب .ره دهی شدندشناسایی و به وسيله کارشناسان مربوطه نم

موثرترین  TOPSISبراي ارزشيابی شاخص ها، وزن دهی وسپس با بکارگيري روش تصميم گيري رتبه اي 

نتایج پژوهش نشان می دهد که . شاخص هاي ارزیابی بيابان زایی براي مدیریت و مقابله با آن تعيين شدند

باالترین اهميت و معيار  داراي 911/0ا معيارهایی همچون  نقش بازدارندگی با وزنبراي ارزش یابی شاخص ه

در ميان شاخص . کمترین اهميت در بين سایر معيارها می باشدداراي242/0سهولت پایش و ارزیابی با وزن

 پاسخ هاي رتبه بندي شده، شاخص هاي مدیریت اراضی کشاورزي، مدیریت چرا و بطور کلی شاخص هاي 

Response  در چارچوب 66/0با ميانگين وزنیDPSIR  اهميت باالیی دارند و بنابراین در مدیریت و مقابله با

 .بيابانی شدن در اولویت قرار دارند

 

     DPSIR چارچوب، روشهاي تصميم گيري چند معياره، بيابان زایی ، شاخص هاي موثر :کلیدی های واژه
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 مقدمه

سرزمين هاي خشک جهان را تحت تاثير قرار می دهد و یک عامل مشکل زا در بيابان زایی سطح وسيعی از 

این پدیده معموال همراه با تغييراتی است که براي چندین دهه باقی می ماند . جوامع انسانی محسوب می شود

می اثرات حاصل از این پدیده  . و احتماال دائمی و غيرقابل برگشت حداقل در مقياس چندین نسل انسان است

تواند به صورت پروسه هاي تخریب سرزمين، تغيير در رژیم بارندگی ناشی از اثرات متقابل جو و زمين و تغيير 

و منجربه کاهش توان توليدي  (1029پائولو د اودوریکو و همکاران، ) نمایان شود... در ترکيب جوامع گياهی و

سطح وسيعی از کشور در مناطق خشک و  از آنجا که. (1021سپهر و زوکا، )  وتنوع زیستی سرزمين شود

نيمه خشک قرار دارد و در دهه هاي اخير تغييرات کاربري اراضی و فعاليت هاي غير اصولی انسانی شرایط را 

براي ایجاد این پدیده مستعد ساخته است و فرایندهاي بيابانی شدن هم چون از بين رفتن اراضی حاصلخيز و 

در جنگل ها، مراتع و اراضی کشاورزي، شورشدن و فرسایش اراضی، ( بيوماس) بارور، کاهش زیست توده

از اینرو . کاهش کمی و کيفی آب هاي سطحی و زیرزمينی، خسارات غير قابل جبرانی را به همراه داشته است

اجرایی مطرح شده  -به منظور کنترل بيابانی شدن اراضی و یا کاهش سرعت آن، راهکارهاي مختلف مدیریتی

انتخاب مناسبترین راهکار به شناسایی عوامل و ارزیابی وضعيت و شدت بيابان زایی در هر منطقه  است، اما

بنابراین ارزیابی درست از وضعيت و روند بيابان زایی با استفاده از شاخص هاي بيابان زایی و . بستگی دارد

تصميم گيري چند معياره به  بررسی دقيق تر و اولویت بندي آنها از نظر اهميت با بهره گيري از مدل هاي

منظور  اعمال مدیریت هاي صحيح جهت کنترل و مقابله آن ابزاري مناسب براي حل این مشکل محسوب می 

هاي چند معياره شامل یک سري از تکنيک ها از جمله جمع وزن دهی یا تحليل هاي تصميم گيري. شود

به یک مبحث امتيازدهی و سپس بوسيله همگرایی است که اجازه می دهد طيفی از معيارهاي وابسته 

تاکنون مطالعات گوناگونی در زمينه کاربرد (. 1006هيگز، ) کارشناسان و گروه هاي ذي نفع رتبه بندي شوند

در علوم منابع طبيعی انجام شده است اما از ميان   DPSIRهاي تصميم گيري و استفاده از چارچوبمدل

هره گيري از این روشها در اکوسيستم هاي بيابانی می توان به انتخاب معدود مطالعات انجام شده در زمينه ب

، به انتخاب بهينه (1006) توسط جمالی و همکاران AHPروشها و معيارهاي موثر در بيابان زایی با شاخص

گيري چند شاخصه شامل الکترا،  با استفاده از مدل هاي تصميم زایی و فرسایش هاي کنترل بيابان شاخص

مشایخ  توسط AHPمدل ، پهنه بندي خطر بيابانی شدن با (1020)توسط گراو و همکاران  AHPه و پرامس

، بررسی تخریب سرزمين باکمک سنجش از دور و تاپسيس توسط سپهر و زوکا (1022)خان و هنردوست 

 همکاران و روش یصادق توسط AHP روش با ییزدا ابانيب در نهيبه يها راهکار ارائه و یابیارز، (1021)

زایی و اولویت بندي راهبردهاي مقابله با آن با کمک الگوریتم نارتبه  پذیري بيابان تهيه نقشه آسيب ،(2933)

 AHPهاي  هاي بيابان زدایی ایران مرکزي با روش ارزیابی شاخص ،(2930)اي پرامسه توسط سپهر و پرویان 

ين سامانه شاخص هاي بيابانزایی با تهيه و تعي ،(2930)توسط  صادقی روش و خسروي  ELECTRE و

تعيين شدت بيابان زایی بر مبناي  ،(2932)توسط سپهر و همکاران  DPSIRاستفاده از تاپسيس و چارچوب 

در . ، اشاره کرد(2932)توسط آذره  DPSIRشاخص هاي موثر آب و کاربري اراضی با چارچوب  دو شاخص

این مقاله کوشش شده است تا با بهره گيري از مدل هاي تصميم گيري چند معياره و چارچوب کاربردي 

DPSIR   مهم ترین شاخص هاي بيابان زایی منطقه مورد مطالعه اولویت بندي و تعيين گردد تا در مباحث

 . ته شودبيابانی شدن منطقه بکار گرف مدیریتی و کنترل
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 مواد و روش ها 

 معرفی منطقه مورد مطالعه 

هکتار در جنوبی ترین قسمت شهرستان  13/4606عرصه مطالعاتی مياندهی فيض آباد با مساحتی معادل 

 40و در زونجغرافيایی طول  42ْ63'تا  63ْ 99'و جغرافيایی  عرض94ْ 44'تا  94ْ 49'حد فاصل فيض آباد

کيلومتر  16کيلومتر می باشد و تا شهرستان مه والت  116فاصله تقریبی منطقه مطالعاتی تامشهد . قراردارد

می باشد و ازطریق سه راه ارتباطی مياندهی ازبخش شمالی، یونسی از بخش جنوب غربی و راه سوم از بخش 

در عرصه مطالعاتی . توان به منطقه راه یافت گناباد اتصال دارد می-جنوبی منطقه که به راه ارتباطی مشهد

. هيچگونه روستایی وجود ندارد و بهره برداران آن از روستاي مياندهی و دهستان یونسی وارد منطقه می شوند

اقليم منطقه با روش آمبرژه، بيابانی معتدل و با روش دومارتن اصالح شده فراخشک معتدل و در روش ایوانف 

 . موقعيت جغرافيایی منطقه را نشان می دهد 2 شکل. صحرایی می باشد

  

 
 نقشه موقعيت جغرافيایی  منطقه مورد مطالعه: 2شکل 

 روش پژوهش

ي شاخص هاي مناسب از نظرات متخصصين و کارشناسان آشنا به منطقه مربوطه استفاده شد به منظور تهيه

سازمان دهی و گروه بندي  DPSIRشاخص ها براساس چهارچوب . شاخص ارایه گردید 90و ليستی شامل

هاي مورد  زایی منطقه با استفاده از بررسی شاخص هاي انتخاب شده براي ارزیابی بيابان مجموعه شاخص. شدند
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زایی در جهان و مطالعات انجام شده در ایران صورت گرفته است به منظور تعيين  مطالعه در پروژه هاي بيابان

هاي انتخابی طراحی شد و  یابی منطقه، پرسش نامه اي متشکل از شاخصها براي ارز با اهميت ترین شاخص

و از متخصصان آشنا به منطقه خواسته شد که اهميت و اولویت هر شاخص با توجه بين کارشناسان توزیع شد 

سهولت پایش و ارزیابی، نقش پيش برندگی، نقش بازدارندگی، مقياس و قابليت اندازه گيري : معيار شامل 6به 

به معناي حداقل تاثير و  2که  برآورد کنند 6الی  2سط سنجش از دور را بر اساس طيف ليکرت در مقياس تو

براي تجزیه و  .سپس از نتایج حاصل از تمامی این پرسش نامه ميانگين گرفته شد .حداکثر آن می باشد 6

 Toolsافزار  با استفاده از نرم زایی از روش تاپسيس هاي بيابان تحليل داده ها و اولویت بندي مهمترین شاخص

3 SDI بهره گرفته شد و براي وزن دهی به معيارهاي گفته شده  از آنتروپی شانون استفاده گردید.  

 DPSIRچارچوب  -الف

چارچوبی جامع براي ارزیابی علل، عواقب و پاسخ به تغييرات محيطی است که توسط آژانس زیست محيطی 

بين اطالعات  مدیریت و در درک و تجزیه وتحليل روابط علت و معلولی. ته استتوسعه یاف 2333در سال اروپا 

-این(. 1004کریستنسن، ) اجتماعی، اقتصادي و زیست محيطی نقش داردپيچيده  اجزاي متقابل سيستمهاي

یک  فرآیندهاي محيط زیستی و فعاليتهاي انسانی در از پنج جزئی تشکيل شده است و ترکيبی ازچارچوب 

 .چارچوب عمومی است

، جمعيتی نشان دهنده تحوالت بزرگ اجتماعی (:Driving force)محرک  های پیش برنده و شاخص

این . سطح کلی ازالگوهاي مصرف و توليد استو  تغييرات  متناظر ان در شيوه زندگی، و واقتصادي در جوامع

افزایش جمعيت محلی و اجراي سياست هاي ها، با فعاليت هاي غير اصولی کشاورزي، چراي بی رویه،  شاخص

 .افزایش صنعت توریسم در ارتباط اند

ي فرآیندهاي موثر بر  دهنده نشانناشی از نيروهاي پيش برنده است که  :(Pressure)های فشار شاخص 

 .است( زمين، آب)منابع 

دسترسی به آب و خاک، آسيب پذیري در برابر )بسته به محيط فيزیکی  (:State)های وضعیت شاخص 

و وسعت منطقه اي که در معرض بيابانزایی است؛ ( فرسایش خاک، تناسب زمين براي کاربرد نوع خاص زمين

 .می باشند

خسارت )از بيابانزایی و فرسایش خاک ناشی می شوند و شامل اثرات مستقيم  (:Impact)های اثر  شاخص

 .است( سيل، رسوب سدها)و اثرات غير مستقيم ( افت درآمد محصوالت کشاورزي ،کاهش عملکرد گياهان و به

زدایی است  هاي بيابان در ارتباط با واکنش به اجراي طرح (:Response) های پاسخ یا واکنش شاخص

يالب، کنترل چرا و بندي، آبخوان داري، پخش س هاي کشاورزي پایدار، تراس براي مثال استفاده از سيستم)

 .شماي کلی این چارچوب نمایش داده شده است 2در شکل ( سوزي ها در مقابل آتش مراقبت از جنگل

 محاسبه وزن معیارها با استفاده از آنتروپی شانون -ب 

گيري ممکن است چندین معيار وجود داشته باشد که اهميت نسبی آنها  با توجه به اینکه در مسائل تصميم

شود به طوري که مجموع اوزان معيار ها برابر  از این رو به هر یک از معيار ها یک وزنی داده می. متفاوت است

گيري  ا نسبت به بقيه براي تصميمیک باشد این وزن ها در واقع اهميت نسبی و درجه ارجحيت هر معيار ر

آنتروپی در نظریه اطالعات، یک معيار عدم اطمينان است که با توزیع احتمال مشخص .دهد مورد نظر نشان می

Pi گيري بر  الزم است ماتریس تصميم روشگيري این عدم اطمينان در اجراي این  راي اندازهب. شود بيان می
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شود و سپس محاسبات ریاضی گسترده اي با هدف وزن هاي معيارها ها و نظرات افراد تشکيل  اساس شاخص

 .انجام گيرد

 

 
 (2930اختصاصی و سپهر، :منبع) DPSIRشماتيکی از چارچوب  -1شکل

 .گردید اجرا ترتيب به زیر مراحل و انجام شد شانون آنتروپی تکنيک به معيارها به صورت دستی با دهی وزن

تواند به عنوان  گيري حاوي اطالعاتی است که آنتروپی می گيري، ماتریس تصميم تصميم ماتریس تشکيل-2

معياري براي ارزیابی آن بکار رود و در اینجا ماتریس تصميم گيري نمرات نهایی حاصل از ميانگين گيري از 

 . پرسشنامه ها می باشد

 .گيري در صورت وجود داده هاي کيفی تصميم ماتریس کردن کمی-1

بی مقياس ( 2)کمک رابطة  به گيري تصميم ماتریس هاي گيري، درایه تصميم ماتریس سازي اسمقي بی -9

 . می گردد

 = Pij  (2رابطه  
   

     
   

            ;    i,j                                              

ها  که مقدار آنتروپی هریک از شاخص(  1)ها با استفاده از رابطه ي  از شاخص یک هر آنتروپی محاسبة -4

 . مقداري بين صفر و یک است

               Ei = -k(  1رابطه  
          ;    j                                                                                                         

( 9)رابطه  از شاخص آن آنتروپی مقدار از ها شاخص هریک از موجود اطالعات انحراف درجة محاسبة -6

  .محاسبه ميگردد

                                                                                                                             dj = 1 - Ei            ;      j   (9رابطه 

 محاسبه (4)طبق رابطه  توان می را ها شاخص از یک اوزان هر مقدار.ها شاخص از هریک وزن محاسبة -6  

   :نمود

 = wj    (4رابطه 
  

    
   

       ;      j      
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 .(2933پورطاهري، ) نکته مهم برابر یک بودن مجموع اوزان می باشد

 .تاپسيسها بر مبناي معيارهاي انتخابی و روش  اولویت بندي شاخص -ج

در این مرحله جدول نهایی حاصل از ميانگين گيري وزنی نمرات داده شده توسط کارشناسان و وزن هاي 

توسط  TOPSISمدل . شود می SDI tools 3بدست آمده براي معيارها با کمک آنتروپی شانون وارد نرم افزار 

گيري چند شاخصه است و از  ميماین مدل، یکی از بهترین مدل هاي تص. پيشنهاد شد( 2332)هوانگ ویون 

اساس . شاخص، مورد ارزیابی قرار می گيردn  گزینه به وسيله mشود، در این روش نيز  ن، استفاده زیادي میآ

 این تکنيک، براین مفهوم استوار است که گزینه ي انتخابی، باید کم ترین فاصله را با راه حل ایده آل مثبت

 داشته باشد( بدترین حالت ممکن) صله را با راه حل ایده آل منفیو بيشترین فا( بهترین حالت ممکن)

 :انجام این روش مستلزم طی شش گام به صورت زیر است (.2936مومنی، )

  : (6)رابطه با استفاده از  «بی مقياس شده»گيري موجود به یک ماتریس  تبدیل ماتریس تصميم -2

 = nij  (6رابطه 
   

        
   

           

طبق رابطه به عنوان ورودي به الگوریتم  Wوزین با مفروض بودن بردار « بی مقياس»ایجاد ماتریس  -1

  :یعنی  (6)

                                      = W(   6رابطه  

W = ND.Wn°n =  
   
   
   

  
   
   
   

  

   
   
   

  
   
   
   

   

 

و قابل مقایسه شده است و ( بی مقياس)ها در آن  ماتریسی است که امتيازات شاخص NDبه طوري که 

Wn*n ماتریسی است قطري که فقط عناصر قطر اصلی آن غير صفر خواهد  بود. 

 :(3)و ( 4) طبق روابط  منفی و راه حل ایده آل مثبت مشخص نمودن راه حل ایده آل -9    

A (4رابطه 
+
 =                                                         

-                                                    = (3رابطه 
A 

 (فاصله)محاسبه اندازه جدائی -4 

 :بدین قرار است ( 20) و( 3)ام با ایده آل ها با استفاده از روش اقليدسی طبق رابطه iفاصله گزینه     

 (3رابطه  

 

 (20رابطه 

 

تعریف می  (22)رابطه این نزدیکی نسبی را به صورت . به راه حل ایده آل Aiمحاسبه نزدیکی نسبی  -6

  .کنيم

        (22رابطه 

n
2 0.5

i ij j
j 1

n
2 0.5

i ij j
j 1

d { (v v ) } ;i 1,2,...,m

d { (v v ) } ;i 1,2,...,m
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و در صورتی که  cli+=1: بوده و خواهيم داشت  di+=0گردد آنگاه  +Ai=Aشود که چنانچه  مالحظه می

Ai=A-  شود آنگاهdi-=0  بوده وcli+=0 بنابراین هر اندازه گزینه . خواهد شدAiبه راه حل ایده آل(A+ )

  .به واحد نزدیکتر خواهد بود  +cliنزدیکتر باشد، ارزش 

توان گزینه هاي موجود از مساله مفروض را رتبه  می +cliبر اساس ترتيب نزولی . رتبه بندي گزینه ها  -6    

 .بندي نمود

 

 نتایج

با توجه به اهداف و روش ذکر شده پس از تعيين اوليه ليست شاخص ها مطابق با ماهيت هرکدام در قالب 

تنظيم شدند و نتيجه حاصل از سازمان دهی و گروه بندي شاخص ها در چارچوب مورد  DPSIRچارچوب 

 .ارائه شده است 2نظر در جدول 

نتایج . معيار ها بر اساس آنتروپی شانون بدست آمده استهمان طور که در بخش روش کار بيان شد وزن 

حاصل از جدول آنتروپی شانون نشان دهنده ي اهميت نسبی معيار نقش باز دارندگی با وزنی معادل 

درصد   242/0درصد در درجه اول و کمترین اهميت مربوط به معيار سهولت پایش و ارزیابی با وزن 911/0

نتایج حاصل از این . ثر پيش برندگی کمينه و بقيه معيارها داراي اثر بيشينه استاز بين این معيارها ا. است

 .نشان داده شده است 1بخش در جدول 

در  TOPSISنتایج  ارزیابی ورتبه بندي شاخص ها براساس وزن هاي داده شده به معيارها با استفاده از مدل 

 .نمایش داده شده است 9جدول 

ها از باال ترین رتبه تا کمترین رتبه را به صورت زیر  ترتيب رتبه بندي  شاخص نتایج حاصل از مدل تاپسيس

 . ها می باشد ها نشان دهنده ي وزن هاي مساوي شاخص عالمت مساوي بين شاخص. دهد نشان می

بوته  قلمه کاري با گز مدیریت آب و خاک مدیریت چرا قرق مدیریت اراضی کشاورزي تاغکاري

تخریب و نابودي  عدم برگزاري کالسهاي توجيهی خشکسالی تغييرات کاربري اراضیکاري اتریپلکس

= فرسایش بادي سله بستن خاک رهاسازي مزارع و زمين= کاهش ميزان پوشش گياهیپوشش گياهی

بهره = شور و قليایی شدن تاثيرات اقتصادي= فرسایش آبیچراي بی رویهیکنواختی اکوسيستم منطقه

عدم وجود منابع ابی مطمئن و پراکنش  بهره برداري بيش از حد از منابع آب= ش از حد از مرتعبرداري بي

کاهش تنوع =عدم اجراي اصول مرتعداري= زمان بيش از حد استفاده از مرتع کاهش مواد آلی صحيح

 .عدم تنسيق و مميزي مرتعپراکنش نامناسب دام در مرتعافزایش گونه هاي مهاجم پوشش

، مدیریت 64/0، قرق کاري با وزن 63/0، مدیریت اراضی کشاورزي با وزن 62/0هاي تاغکاري با وزن  شاخص

هاي احيایی و کنترل داراي باالترین  و بطور کلی شاخص64/0و مدیریت آب و خاک با وزن  66/0چرا با وزن 

 .   امتياز در ميان سایر شاخص ها هستند
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 DPSIRشده در چارچوب شاخص هاي گروه بندي : 2جدول 

  چراي بی رویه 

 

 نيروهاي پيش برنده

 

Driving  force)) 

 

 زمان بيش از استفاده از مرتع

 پراکنش تامناسب دام در مرتع

 عدم تنسيق و مميزي مرتع

 عدم برگزاري کالس هاي توجيهی

 عدم اجراي اصول مرتع داري

 رها سازي مزارع و زمين

 اراضیتغييرات کاربري 

 فشار  تخریب و نابودي پوشش گياهی

Pressure)) 

 
 بهره برداري بيش از حداز مرتع

 بهره برداري بيش از حدازمنابع اب

  عدم وجود منابع ابی مطمئن و پراکنش صحيح

 

 

 

 وضعيت و اثر

 
State and impact)) 

 

 

 افزایش گونه هاي مهاجم

 یکنواختی اکوسيستم منطقه

 پوششکاهش تنوع 

 کاهش ميزان پوشش

 تاثيرات اقتصادي

 خشکسالی

 سله بستن خاک

 شور وقليایی شدن

 فرسایش آبی

 فرسایش بادي

 کاهش مواد آلی

  تاغکاري

 

 پاسخ 

Response)) 

 

 قرق

 قلمه کاري با گز

 بوته کاري آتریپلکس

 مدیریت چرا

 مدیریت آب و خاک

 مدیریت اراضی کشاورزي

 
 نتایج حاصل از وزن دهی  معيارها با آنتروپی شانون: 1جدول 

W5 

 قابليت سنجش با داده

 سنجش از دور

W4 
 مقياس

 

W3 
 نقش بازدارندگی

W2 

 نقش پيش برندگی
W1 

 سهولت پایش و ارزیابی

 

120/0 224/0 911/0 120/0 242/0 
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 نتایج حاصل از رتبه بندي شاخص ها با تاپسيس: 9جدول 
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 بحث ونتیجه گیری 

در این پژوهش سعی شده است با نگرشی متفاوت به مقوله شاخص هاي بيابان زاییی و انتخیاب آنهیا از لحیا      

نتایج بدست آمده از آنتروپی شیانون در وزن دهیی   . نقشی که در ارزیابی، مدیریت و پایش دارند، پرداخته شود

داراي بيشترین اهميت میی باشید و بعید از    911/0به معيارها نشان می دهد که معيار نقش بازدارندگی با وزن 

در درجیه دوم   120/0بیا وزن هیاي یکسیان     RSآن دو معيار نقش پيش برندگی و قابليیت سینجش بیا داده    

 224/0و 242/0ترتيب دو معيار سهولت پایش و ارزیابی ومقياس با وزن هاي  اهميت می باشند و بعد از آن به

معيار نقش بازدارندگی در این مطالعه بیاالترین وزن را بیه خیود اختصیاص داده و مهمتیرین عامیل       . قرار دارند

تیرین  معيیار مقيیاس کم  . ها با توجه به هدف ما که مقابله و کنترل این پدیده است، می باشد ارزشيابی شاخص

وزن را دارد که آن هم به علت کوچک بودن منطقه و ماهيت شاخص هاي انتخاب شده است که کمترین تاثير 

.  هیا در چنیين شیرایطی چنیدان اهميتیی نیدارد       را بر شاخص ها دارد و چنين معياري براي گیزینش شیاخص  

ایی، معيارهاي گفتیه شیده بیراي    ز هاي مناسب بيابان بنابراین با توجه به این نتایج در بررسی و انتخاب شاخص

ها براي ارزیابی یک منطقه حائز اهميت است که البته ممکن است بیا   ارائه یک سيستم جامع و مناسب شاخص

توجه به عوامل مختلف و مناطق مختلف معيارهاي متنوع تري مورد استفاده قرار گيرند و اهميت آنها متفیاوت  

زاییی از سیه    هیاي بيابیان   خود  براي تعيين سامانه اي براي شاخص در مطالعه( 2932)سپهر و همکاران . باشد

در تحليیل و  ( 2933)نسترن و همکیاران .  معيار اعتبار محلی، مقياس و قابليت پایش و ارزیابی استفاده نمودند

هیاي میورد بررسیی از روش آنتروپیی اسیتفاده       اولویت بندي توسعه شهر اصفهان براي وزن دهیی بیه شیاخص   

 .نمودند

درصید، میدیریت   62/0ایج رتبه بندي بر اساس الگوریتم تاپسيس نشان داد که شاخص هاي تاغکاري با وزن نت

درصید و میدیریت آب و   66/0، مدیریت چرا با وزن  64/0درصد، قرق کاري با وزن63/0اراضی کشاورزي با وزن

بیا ميیانگين    (response)درصد و بطیور کلیی شیاخص هیاي      6/0درصد و بوته کاري با وزن64/0خاک با وزن 

 خشکسیالی  -(driving force)در درجه اول اهميت و سپس شاخص هاي تغييرات کاربري اراضی  66/0وزنی 

(state and impact )   و سپس شاخص هاي تخریب و نابودي پوشش گياهی و کاهش ميیزان پوشیش گيیاهی 

(state and impact) و سپس شاخص هاي رها سازي مزارع و زمين (driving force)-    سیله بسیتن خیاک و

مطالعات بيابان زایی منطقیه مطیرح میی باشیند و بیه       در فرسایش بادي به عنوان اولویت هاي با اهميت باالتر

ایین  . عنوان شاخص هایی هستند که باید جهت پایش و مدیریت و کنترل بيابان زایی مورد بررسی قرار گيرنید 

در رتبه بندي بدست آورده اند در بيشترین اهميیت قیرار    شاخص ها از جهت اینکه بيشترین نزدیکی نسبی را

اولوییت کیاري طیرح هیا      دارند و می توان چنين گفت که جهت برنامه هاي کنترل و احيا و مدیریت بيابان در

پیراکنش نیا   -کیاهش تنیوع   -شاخص هایی چون کاهش مواد آلی عدم اجراي اصول مرتع داري. قرار می گيرند

تنسيق و مميزي مرتع در پایين ترین رتبه بندي قرار دارند و نشان دهنده اهميیت   عدم –مناسب دام درمرتع 

کیه  (  2932) کمتر در بين سایر شاخص ها می باشند نتایج حاصل از این بخش با مطالعات سپهر و همکیاران 

. ت داردشاخص هاي فشار، پاسخ و وضعيت را در اولویت هاي باالتر در مطالعات بيابان زایی میی داننید مطابقی   

( response)در مورد شیاخص هیاي افیزایش پوشیش گيیاهی      ( 1021)همچنين با نتایج تحقيق سپهر و زوکا 

با توجه به رتبه بندي بدسیت آمیده   . وتغيير کاربري اراضی که از شاخص هاي در اولویت هستند، مطابقت دارد

زایی یک منطقه انجام میی گيیرد تیا     می توان چنين بيان نمود که فعاليتهایی که در جهت احيا وکنترل بيابان
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شاخص تغييرات کاربري اراضی ناشی از . چه حد می تواند نقش موثري در کاهش وکنترل بيابان زایی ایفا کند

فعاليت هاي انسانی است و به عنوان یک عامل پيش برنده و تسریع کننده فرایند بيابیان زاییی محسیوب میی     

شیاخص هیاي    جیز  DPSIR ي شده شاخص هایی که در چیارچوب  بنابراین بين شاخص هاي رتبه بند. شود

استفاده از  بطور کلی . مربوط به پاسخ، شاخص هاي پيش برنده هستند در مدیریت بيابان زایی حائز اهميت اند

دهد مدل تاپسیيس روشیی انعطیاف پیذیر و مقیرون بیه        روش تاپسيس در پژوهش هاي انجام گرفته، نشان می

ها در مطالعات مختلف به منظور بررسیی   سب براي معرفی، انتخاب و وزن دهی شاخصصرفه است و ابزاري منا

 .  کارامد و مفيد است شود و در مواجه با تصميمات مدیریتی پيچيده، هاي بيشتر محسوب می
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