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 چکیده 

آید مناطق خشک به شمار می ویژهبهسرزمین در نقاط مختلف جهان تخریب عوامل  ترینمهماز زایی بیابان

باشد. لذاا ایذن  مؤثرحیح و مناسب اراضی بسیار تواند در مدیریت صو شناخت عوامل اصلی این پدیده می

-زایی در مناطق خشک شمال شرق ایرانخطر بیابان مؤثرهای شاخص بندیو رتبه شناسایی باهدفتحقیق 

توزیذ   بذر اسذا ابتذدا   در ایذن پذژوه روش دلفذی  اناذاش شذد.  بذر اسذا استان خراسان رضوی و 

 و متخصصذان کارشناسذان  مدیران اجراییکه شامل؛ آماری  جامعهبین در )راند( نامه ای پرس چندمرحله

 خراسذان رضذویزایی اسذتان بیابذان گسترش خطردر  تأثیرگاارعوامل  ترینمهم  است حوزه مناب  طبیعی

به ترتیب طبق نظر جامعذه خبذره و همینذین بذا اسذتفاده از ها نامهروایی و پایایی پرس گردید.  شناسایی

بنذدی ها و رتبهآمذاری نتذایح حاصذل از پرسشذنامه وتحلیلتازیذهاسذبه شذد. ضریب آلفذای کرونبذام مح

 00ها انااش گردید. سذس  بذا بررسذی روایذی پرسشذنامه SPSSو Matlab افزاری ها در محیط نرششاخص

اعتبذار باشد کذه می 320/0معادل پرس  اصلی انتخاب شد و نتایح پایایی نیز بیانگر ضریب آلفای کرونبام 

ی یمعیارها نشان داد کهها نامهپرس راند اوّل نتایح حاصل از نمود.  دییتأرا  نامهی قابل قبول پرس و پایای

هذای فعالیّتگیذاهی  اقتصذادی  پوشذ -اجتمذاعیمعیذار هذای انسذانی  اقلیم  آب  فعالیّت همیون معیار

نتذایح  .انذدزایی بودهیابانعوامل توسعه ب ترینمهمبه ترتیب از  شناسی و فرسای  کشاورزی  خاک و زمین

های انسانی فعالیّت و آزمون آماری فریدمن نیز نشان داد دلفی ها در راند دوّش  طبق روشارزیابی پرسشنامه

های مکذرر  یسذالخشکهای آب زیرزمینی  معیار اقلیم با شذاخص رویه از سفرهبرداری بیبا شاخص بهره

اقتصذادی بذا شذاخص -اجتمذاعی نذاب  آب زیرزمینذی  معیذارازحد از ممعیار آب با شاخص برداشت بی 
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گیذاهی  معیذار رویه از پوشذ برداری بیگیاهی با بهرهو مرات   معیار پوش  هااز جنگلشدید برداری بهره

شناسذی بذا کشاورزی با شاخص الگوی غلط کشت و عذدش رعایذت تنذاوب زراعذی  معیذار خذاک و زمین

در  مذؤثرهای معیارهذا و شذاخص تذرینمهماز ر عوامذل فرسذاینده پایری خذاک در برابذشاخص فرسای 

 سال گاشته بوده است.  00زایی استان خراسان رضوی در طی گسترش خطر بیابان

 .نامهپرس  آماری  وتحلیلتازیهشاخص  سرزمین   بتخری  زاییبیابان شدت :هاکلیدواژه 

 مهمقدّ -8

درک  روازایذناسذت.  اقتصذادی-زیست با اثذرات منفذی اجتمذاعیی محیطترین تهدیدهازایی یکی از پیییدهبیابان

 پذایر اسذتامکان مهذمهای پذای  و ارزیذابی معیارهذا و شذاخصشناسذایی  زمانی این فرآیند با -های فضاییویژگی

(; Akbari et al., 2020Akbari et al., 2016)در رآینذد  بطوریکه گسذترش ایذن فزایی دارای ابعاد جهانی است. . بیابان

توده کذاه  زیسذت ی و جنگلذ یمرتعذ ی زراعذ یاراضذ یزیحاصذلخ یلپتانس یرگباعث کاه  چشم چند سال اخیر

در جهذان و  یرزمینذیو ز یمنذاب  آب سذطح یفذیو ک یافذت کمّذ  خذاک ی شور شذدن و فرسذا یاهی و گ یجانور

 (.  ,.Akbari et al 2019؛ 1050  و همکاران )زهتابیان شده است یراندر ا خصوصبه

بذر تخریذب  1590 تعاریف مربوط بذه دهذه .صد تعریف ارائه شده استیکبی  از زایی برای مفهوش بیابان تاکنون

امروز بر کاه  فعالیّت و عملکرد تولیذدات بیولذوكیکی محذیط تأکیذد به تا  1530اکوسیستم و تعاریف مربوط به دهه 

سذازمان  زیسذتمحیطتوسذعه و کنفران   مربوط بهترین تعریف (. در حال حاضر معتبر1050دارند )اکبری و ضیایی  

ایذن  . دربذه آن اشذاره شذده اسذت (Agenda 21) 21راهنمای  از دستور کار 12 که در فصل است 1552 ملل در سال

زایی تخریذب زمذین در منذاطق بیابان". بطوریکه ارائه شد در سطح جامعه جهانی زاییبانکنفران  تعریف جامعی از بیا

  هذای انسذانیو خشک نیمه مرطوب توسذط عوامذل آب و هذوایی )تغییذرات اقلیمذی( و فعالیّت خشکنیمهشک  خ

یکی از عوامذل کلیذدی  عنوانبهدر آن سال اشاره به تغییرات اقلیمی  مهمنکته (. UNCED, 1992) "تعریف شده است

و اجتمذاعی را نیذز  زایی مسذائل اقتصذادیابذانزایی در مناطق خشک و بیان این موضوع که بیو اصلی در فرآیند بیابان

شده یذک تعریذف کامذل  ارائهباشد. تعریف می( Jiang et al., 2019; Khosravi et al., 2014) دهدقرار می تحت تأثیر

 زایی و از دست رفتن تنذوع زیسذتیپایری فرآیندهای بیاباننااست؛ امّا کمبودهایی نیز دارد؛ مانند عدش اشاره به برگشت

(et al., 2010 yRasm) . بیشذتری توانذد سذرعتزایی میدر مناطقی با اقلیم گرش و خشک فرآیند بیابذان 1551در سال 

  پوش  گیاهی و دیگر مناب  در شذرایط ییند همواره با تخریب خاک و مناب  آبآصورت فاجعه درآید. این فرو به بیابد

 همینذین زایی وبیابذان تشدیدکننده عوامل شناساییبنابراین  ؛ (6Akbari et al., 201) طبیعی و اکولوكیکی همراه است

 Akbari et) هسذتند مواجذه ایذن تهدیذد با ینوعبه که کشورهایی است اغلب هایدغدغه زایی ازبیابان مهار چگونگی

al., 2020).   
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 خشذکنیمذه و شذکخ منذاطق در پدیذده ایذن نق  اگرچه. دانست خاصی اقلیم به منحصر تواننمی را زاییبیابان

 مختلذف صذور بذه که بوده سرزمین بیولوكیک تولید کاه   فرآیند این بارز مشخصه. است مناطق سایر از تأثیرگاارتر

 هذم کذه است فرآیندهایی بر مشتمل زاییبیابان. (1050زهتابیان و همکاران  : 1032اکبری و همکاران  ) شودمی نمایان

 عوامذل . از(Veron et al., 2006) گذرددیبرمذ محذیط در انسذان نادرسذت لکذردعم به هم و بوده طبیعی عوامل نتیاه

 چذرای و دامذداری هایفعالیّت های کشاورزی فعالیّتتبدیل کاربری اراضی   از ناشی زاییبیابان به توانمی مهم انسانی

  (1051) و همکذاران میرکتذولی مطالعذاتدر  اقتصذادی-هذای اجتمذاعیو فعالیت گیاهیپوش  تخریب مرات   در داش

 Gomes etو  Danfeng  ., (2014)Olokeogun et al (2006) و همینذین مطالعذات (1050) سذیلاخوری و همکذاران

., (2019)al .مطالعذات هنردوسذت و همکذارانتذوان بذه می فرسای  بادی از ناشی زاییبیاباندر ارتباط با  اشاره نمود 

مقصذودلوراد و  مطالعذاتبذه   ی و کیفذی آبکمّ اتزایی ناشی از تغییرانبیاب و در خصوص (1052) اکبری و (1050)

 نیذز بذه زایذی ناشذی از تغییذر پارامترهذای اقلیمذیبیابان و درباره ,.AbbasiTeshnizi et al (2017) و (1050) همکاران

    اشاره نمود. Akbari et al., (2016) و (1051) مطالعات صبوری راد و همکاران

ها از معیارهذا کذه هذر یذک از مذدل زایی در جهان و ایران وجذود داردفی برای ارزیابی شدت بیابانهای مختلمدل

  1IMDPA ازجملذذههایی مذذدلکننذذد. های مختلذذف اسذذتفاده میهذذا( و شذذاخصهذذا و یذذا عذذدش قطعیّتران)پی 
2ESAS 0MEDALUS  1MICD 2GLASOD  2وICD ایی شذامل عوامذلزمعیارهای اصذلی بیابذانعمدتاً   که در آنها 

گیاهی  آب و هذای انسذانی  کشذاورزی  پوشذ شناسذی  فعالیّتاقلیمذی  خذاک و زمینهمیون فاکتور خصوصیات 

 زایذیدر توسذعه بیابذان مؤثری معیارها از هرکداش بر آنعلاوه (. 1052 د )اکبری نباشاقتصادی می -های اجتماعیفعالیّت

 پدیذده وقذوع در مذؤثر هایمکانیسذم ارزیذابی  دقیذق شذناختز باشد کذه نی تأثیرگاار شاخصچندین  شامل تواندمی

 هذایتفعالیّ از ناشذی زاییبیابان مثالعنوانبه آنها به مدیریت صحیح اراضی کمک قابل توجهی خواهد نمود. زاییبیابان

 اسذتفاده اراضذی  شذیب جهت در شخم آب  مناب  از برداریبهره هایروش نبودن مناسب سبب به تواندمی کشاورزی

 امذروزه .(1053  و همکذاراننصذریان ؛ 1050  و همکذاران گیرد )زهتابیان صورت ... و شیمیایی کودهای و سم از زیاد

معیارهذا و  همیشذگی ارزیذابی و پذای  بذه زیسذتمحیط پایذدار مذدیریت بذرای که نیست پوشیده ک هیچ بر دیگر

 مطالعذات زایی بیابذانپدیذده  تاهمیّذ به توجه با(. ari et al., 2020Akb) داریم نیاز در تغییر اراضی مؤثرهای شاخص

 معیارهذا کذه است پایرامکان بخشیرضایت طوربه زمانی زاییبیابان ارزیابی معتقدند پژوهشگران ولی شده انااش زیادی

 بتذوان کذه هذاییشاخص چنین تعیین امکان تاکنون اامّ تعیین شود؛ پدیده این به مربوط معتبر و مناسب هایشاخص و

                                                 
1 Iranian Model of Desertification Potential Assessment 

2 Environmentally Sensitive Areas to desertification 

3 Mediterranean desertification and land use 

4 Modified Iranian Classification of Desertification 

5 Global Assessment of Human Induced Soil Degradation 

6 Iranian Classification of Desertification 
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 ,Veron et al) میسذر نشذده اسذت  ی استفاده نمذودی و محلّای  ملّای  منطقهها در سطوح مختلف جهانی  ناحیهز آنا

2006  .)   
 گسذترشکلیذدی مذؤثر در  وها  عوامل اصلی اکتشافی به دنبال شناسایی و تدوین مؤلفه یحاضر با رویکرد تحقیق

 و آب توضذعیّو  بیابذانی رخسذاره هکتذار میلیذون 2/2 این استان با داشتن سان رضوی است.استان خرادر زایی بیابان

 2/1 ی موجذودهذاگزارشآمذار و  بر اسا . داردفرسای  خاک و تخریب اراضی  برایشرایط مستعدی  حاکم  هوایی

 و نقطذه 19 انون کذ 21در  کذه بذوده بادی فرسای  بحران هایکانون تأثیر تحت مستقیم طوربهاز اراضی  هکتار میلیون

 وجذود. انداستان پراکنذده شذده در مناطق مرکزی  غرب و جنوب غربی هاکانوناین  .است دهش گسترده شهرستان 21

هذای شمال استان خراسان رضوی در برخی از فصول سذال بذر آلودگی در منستانکتر شورک در قوشقره بزرگ صحرای

. (1052  1101 مناب  طبیعی و آبخیزداری اسذتان خراسذان رضذوی در افذق یگزارش توسعه) محیطی نیز افزوده است

متر )در سذانتی 20 متوسذط سذالانه طوربههای آب زیرزمینی  ازحد آب از سفرهها به دلیل برداشت بی برخی از دشت

مذین هذای غربذی( دچذار نشسذت زمتر )در دشت نیشابور در بخ سانتی 90 های مرکزی( و یادشت مشهد در بخ 

شذان داده اسذت کذه ن رسمی موجود در اداره کل مناب  طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی یهاگزارشاند. شده

ها  تبدیل کاربری اراضی مرتعی و جنگلی به کشاورزی و مسذکونی  شذور شذدن اراضذی از عوامذل افزای  تعداد چاه

 در حذدود ایذران در خذاک فرسای  می موجود سرانههای رسطبق گزارش .انسانی تخریب زمین در منطقه بوده است

شذده اسذت کذه  برآورد سال در تن 20تا  13 در حدود استان خراسان رضوی برای که است سال در هکتار در تن 12

ی مناب  طبیعذی و آبخیذزداری گزارش توسعه) باشددر مناطق شرقی ایران می خاک این موضوع بیانگر شدت فرسای 

 بذر اسذا زایی بندی دقیق عوامل اصلی بیابانبنابراین شناسایی و اولویّت؛ (1052  1101در افق  استان خراسان رضوی

تواند در مدیریت بهتر اراضی این استان نقذ  مهمّذی را ایفذا های مبتنی بر نظرات کارشناسی  میدانی و علمی میروش

   نماید.

 مطالعه مورد منطقه -2

  در شرق و شمال شذرقی ایذران کیلومترمرب  هزار 112 حدود ی درتمساح با خراسان رضوی استان پژوه  این در

بسذیار متنذوع و هذر یذک از   وسعت زیاد ازنظر شرایط طبیعی دلیلبه ستان خراسان رضوی ا .مورد بررسی قرار گرفت

 از درصذد 92 تذا 90بذی  از  .از تنذوع اقلیمذی برخذوردار اسذتو  بذودههای خاصی نواحی مختلف آن دارای ویژگی

بذارش  میذزان .خشک استنیمه و خشک حاکمیّت اقلیم تحت دومارتن اقلیمی بندیطبقه اسا  برمساحت این منطقه 

بذه  مربذوط بذارش میذزان تذرینبذی  کذهطوریبه کنذد.می پیذدا کاه  جنوب سمت به شمال از مورد مطالعه منطقه

 هایایسذتگاه در مقذدار تذرینکم متذر ومیلی 5/001حدود  با درگز و قوچانهای شمالی همیون شهرستان هایایستگاه

دارای  نیذز از نظذر دمذایی. باشذدمذی متذرمیلی 5/110حذدود  در بارنذدگی با تایباد و گنابادهای جنوبی مانند شهرستان
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از شذمال بذه  بذوده کذه سیلیسذو درجذه 5/12میانگین سالانه دمذای  .های نسبتاً سرد استزمستان و های گرشتابستان

. (1052  1101ی مناب  طبیعی و آبخیذزداری اسذتان خراسذان رضذوی در افذق گزارش توسعه)یابد افزای  می جنوب

 طورکلی. بذهرودمذی شذماربه تذورانی-ایرانذی ستان خراسان رضوی از لحاظ تقسیمات رویذ  گیذاهی جذزا ناحیذها

 هایبذا اکوسیسذتم مقایسذه در یبیشذتر زیسذتی و پوششذی از تنذوع اسذتان شمالی هایبخ  در واق  هایاکوسیستم

ت اقلیمذی و بذارش کذم اسذتان موجذب شذده کذه وضذعیّ. برخوردارنذد جنذوبی هایبخ  پایرحساسیت و شکننده

  (.1059فیضذی کوشذکی و همکذاران  ) اکوسیستم حاکم بر منطقه از یک شرایط حسا  و شذکننده برخذوردار باشذد

 .دهدمی نشاندر شمال شرقی ایران  را رضوی خراسان استان جغرافیایی تموقعیّ 1 شکل
 

 
 در شمال شرقی ایراناستان خراسان رضوی  موقعیّت جغرافیایی نقشه -8شکل 

 هاو روش مواد -9

ایذی در گسذترش بیابذانز مذؤثرعوامذل  تذرینمهمبنذدی با توجه به هدف اصلی این پژوه  که شناسایی و اولویّت

ای بذرای اسذتخرا  چندمرحلذه دلفذی یذک روشروش بنا شده اسذت.  1است  لاا روش تحقیق نیز مبتنی بر متد دلفی

ای بذا نامهنظرات از یک گروه متخصص در مورد یک موضوع و رسیدن به اجماع گروهی از طریذق رانذدهای پرسذ 

 & Adler) یابی به اجمذاع نظذرات اسذتدهندگان و بازخورد نظرات به اعضای پانل تا زمان دستحفظ گمنامی پاسخ

Ziglio, 1996) .توسذط ایذن تکنیذک. گذرددسه راند تعدیل مذیدو یا و معمولاً به  بودهراند  چندین روش دلفی شامل 

                                                 
1 Delphi 
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Daljey & Helmer (1963) روش بر این است کذه نظذر متخصصذان این پایه طراحی و ابداع گردید.  1راند شرکت در

های پژوه  پیمایشذی  اعتبذار ن برخلاف روشبنابرای؛ ترین نظر استبینی آینده صاحبهر قلمرو علمی در مورد پی 

نکته در روش دلفذی  غلبذه  ترینمهم. (1051  )انتظاری کننده بستگی داردمتخصصان شرکت روش به اعتبار علمیاین 

  های مبتنی بذر آمذارشده و پاسخهای متعارف است. عدش افشای هویت  بازخورد کنترلبر نکات منفی موجود در کمیته

 رشذد  چگذونگی بذه مربذوط هایپرس  از بسیاری به تواندمی دلفیتکنیک  است.دلفی روش های خصهمش ترینمهم

 تعاملذات ایاذاد بذا متخصصین ی بیننشده کنترل شناسیروان مداخلات دهد و از پاسخ پژوهیآینده تقاضای و ارزیابی

اسذتفاده  امکذانتذوان بذه ی دلفذی میاز مزایذا(. 1059)فیضی کوشکی و همکذاران   کندمی اجتناب مستقیم غیرممکن

  گسترده از نظرات  اجماع قوی و مستحکم از نظرات  بخصذوص در مذوارد عذدش وضذوح و کمبذود شذواهد تاربذی

اشذاره نمذود. علذاوه  هاها و گزینذهطرفانه همراه با صداقت در بیان ایدهاستفاده در سطح جغرافیایی وسی  و ارائه دید بی

 چراکذهکنذد هدر رفتن زمذان و انذركی بذرای تصذمیمات نذامربوط یذا مغرضذانه جلذوگیری میاین تکنیک از بر آن   

 (.Helms et al., 2017) گیرددار صورت میهای دلفی با یک روش تحلیلی و نظاشبینیپی 

 انااش شد: )متناسب با روش دلفی( های زیربنابراین در این تحقیق  مراحل و گاش

 ری خبره و متخصص  تعیین جامعه آما-گاش اول: 

متخصذص ماذرب از جامعذه  00نامه اولیه با استفاده از نظرات تعدادی از متخصصذان )طراحی پرس  -گاش دوش: 

 آماری(  

ها )روایذی و ارزیذابی اوّلیذه پرسذ  منظوربذهمتخصذص  00نامه اولیه بین همذان توزی  مادد پرس  -گاش سوش: 

تعیذین  -ها از نظذر سذاختاری و نگارشذی  ها و پرس ت گویهاامات و ایرادنامه( جهت مرتف  نمودن ابهپایایی پرس 

   -برای هریک از معیارها   مهمهای تعیین شاخص -ها و یا معیارها(  رانزایی )پی عوامل اصلی گسترش بیابان

ابی ماذدد نظذرات ارزیذ -نتذایح رانذد اوّل    وتحلیلتازیذهها نهایی در رانذد اوّل و نامهتوزی  پرس گاش چهارش: 

بنذدی معیارهذا و با ارائه همزمان خلاصه از نظرات جامعه آماری )ارائذه اولویّت هانامهپرس متخصصان و توزی  مادد 

 وتحلیلتازیذذهها )رانذد دوش( در بذذین متخصصذان و نامهتوزیذذ  ماذدد پرسذذ  -در رانذد اوّل(    مهذذمهای شذاخص

 ها در راند دوّش  نامهپرس 

 هااستفاده از آزمون فریدمن برای مقایسه میانگین رتبه معیارها و شاخصگاش پنام: 

                                                 
1 Rand 
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 تعیین جامعه آماری  -9-8

نظران کنندگان واقعی فرآیند مهمّی است که نیاز به ملاحظذات جذدی دارد و کارشناسذان و صذاحبانتخاب شرکت

هذا همینذین اهبردهای خاص خذود باشذند. آنمنتخب باید افرادی روشنفکر  فرهیخته  با انگیزه  خلّاق و متفکرانی با ر

ی آمذاری ایذن پذژوه  را ها و علایق مختلف احتراش گاارند. جامعهارتباط برقرار کنند و به دیدگاه یخوببهباید بتوانند 

از  یفهرسذتدر ایذن پذژوه   در ابتذدا  دهنذد.زیست تشذکیل میی مناب  طبیعی و محیطخبرگان و متخصصان عرصه

در  زیسذتمحیطی بیابذان  منذاب  طبیعذی و دیران ادارات اجرایی و همینین متخصصان و استادان حذوزهکارشناسان  م

نفذر  بودنذد. بطوریکذه پذ  از ارتبذاط حضذوری و  120سطح استان خراسان رضوی در نظر گرفته شد که در حدود 

نذد تمذایلی بذه مشذارکت و همکذاری بود 02تذا  00 مشخص شد تعدادی از آنها که تقریبذاً افرادتلفنی با برخی از این 

لاا حداقل تعداد قابل قبول جامعه آماری با استفاده از جدول مورگذان تعیذین شذد و سذعی گردیذد تذا تمایذل  .نداشتند

ها نامهنفر از کارشناسان  مدیران و متخصصین مراکز علمی و دانشگاهی برای مشارکت در تکمیذل پرسذ  110حداقل 

کذی از لازش به توضذیح اسذت کذه جذدول مورگذان  یجلب شود و مورد موافقت قرار گیرد.  و ارائه نظرات کارشناسی 

 ,Morgan درواق  حاصل زحماتی است کذهاین جدول ها برای محاسبه حام نمونه آماری است. پرکاربردترین روش

Daryle, Rabert, Kerjce نمونذه را بذرآورد  قلتعذداد حذداهذای جامعذه و به ازای مقادیر مختلف از انذدازهاند کشیده

  (.Krejci & Morgan, 1970کرد )مشخص خواهد  از اعداد این جدول حام نمونه را  یکاند؛ یعنی هرکرده

 نامهاطلاعات و طراحی پرسش آوریجمع -9-2

آوری شده مذؤثر اسذت  انتخذاب دقیذق و های جم در اخا نتایح و تحلیل صحیح از داده زیهر چآنیه که بی  از 

در ایذن تحقیذق باشذد. نامه میهای مربوطه در مراحل تذدوین  طراحذی و اجذرای پرسذ ها و روشاخصمناسب ش

در روش اسنادی  با استفاده از منذاب  و مؤاخذا  شد.اسنادی و میدانی استفاده  دو روشآوری اطلاعات از منظور جم به

ده ت کنونی و پیشینه اقدامات اناذاش شذضعیّه اطلاعات پایه در خصوص ارائه تعاریف  معرفی و شناخت وموجود  کلیّ

های به دست آمده در این بخ   در حقیقت مسیر تحقیذق را مشذخص و بسذتر و داده در منطقه تدوین و تبیین گردید

 تأثیرگذااربندی دقیق عوامل اصذلی شناسایی و اولویّت این بخ  شامل؛ لازش را جهت انااش مطالعات میدانی مهیّا نمود.

طراحذی و های مبتنی بر نظرات کارشناسی  میدانی و علمذی  روش بر اسا زایی استان خراسان رضوی اباندر روند بی

جامعذه آمذاری  بذین نامه درپرسذ  )رانذد( ایها بر اسا  توزی  چندمرحلهقطعیّتنامه جهت تعیین عدشتنظیم پرس 

عذدش مفهوش کذاربردی  سازیکه برای یکسانلازش به توضیح است  .باشدمی روش دلفیو متخصصان و طبق کارشناسان 

از زایی اسذتان خراسذان ضذوی  و اصذلی در شذدت بیابذان مذؤثر( رانو یا همان نیروهذای پذی  های )معیارهاقطعیت

 3در زایی معیارهذای اصذلی بیابذان و زایی در جهان و بخصوص ایران اسذتفاده شذدهای رایح ارزیابی شدت بیابانمدل

آب و  پوشذ  گیذاهی  هذای انسذانی  کشذاورزی تشناسذی  فعالیّذعوامل اقلیمی  خاک و زمین گروه اصلی از جمله؛
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 یفهرسذتدر ابتدا از تماش افراد جامعه آماری خواسته شد تذا  بنابراین ؛ بندی شدندتقسیم اقتصادی -اجتماعی هایتفعالیّ

با توجه به شرایط اسذتان خراسذان  گانه 3ی زایی برای هر یک از معیارهادر شدت بیابان مؤثرهای شاخص ترینمهماز 

 ابتذدا  شذود یکدیگر نزدیذک به هاپرس  به نسبت دهندگانپاسخ ذهنی هایبرداشت آنکه برای .رضوی معرفی نمایند

 .  شدارائه  متخصصان به نیز سؤالو موضوع مورد  طرح از ایخلاصه

 هانامهبررسی روایی و پایایی پرسش -9-9

سذناد  و آیذا گیری تا چه حذد خصیصذه مذورد نظذر را میابزار اندازه که دهدیمین سؤال پاسخ مفهوش روایی به ا

هذای مختلفذی بذرای بررسذی گیری کند  روشاصولاً قادر است خصوصیتی را که برای سنا  آن طراحی شده اندازه

از نظذذر کارشناسذذان و  هذذا اسذذتفادهترین ایذذن روشترین و کذذاربردینامه ارائذذه گردیذذده اسذذت. سذذادهروایذذی پرسذذ 

 .  باشدنامه مینظران در خصوص محتوای پرس صاحب

گیری در شرایط یکسذان تذا چذه انذدازه نتذایح یکسذانی بذه در بررسی پایایی  هدف این است که بدانیم ابزار اندازه

گذروه واحذدی از افذراد گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه  چنذدین بذار بذه اگر ابزار اندازه گریدانیببهدهد. دست می

یذایی پا یبضذرگیری پایایی معمولاً از شاخصی به ناش بدهیم نتایح حاصل نزدیک به هم خواهد بود یا خیر  برای اندازه

. تر باشذد پایذایی بیشذتر اسذتباشد. هر چه این ضریب به یک نزدیکمی 1تا  0کنیم. دامنه ضریب پایایی از استفاده می

  ضذریب آلفذای گیری پایذاییین روش اندازهترمتداولا   امّشودهای مختلفی استفاده میی شیوهبرای تعیین ضریب پایای

بذا توجذه بذه (. Bonett and Wright, 2014؛ 1050)محمذدبیگی و همکذاران   باشذدمی (Cronbach Alpha) کرونبام

 بذر اسذا شذاخص(  50سذؤال ) 50شذامل  نامه اولیّه که   در ابتدا پرس هانامهپرس اهمیّت بررسی روایی و پایایی 

بسذته و هدفمنذد بذا ی نامهدر چارچوب یذک پرسذ گانه و  3نظر کارشناسان و متخصصان برای هریک از معیارهای 

که از افراد با تاربذه در عرصذه منذاب  طبیعذی  نفر از افراد جامعه آماری 00 و با استفاده از نظرات استفاده از روش دلفی

منظذور و بذه نامهپرسذ نتایح اولیه بررسذی آوری . پ  از جم بررسی اولیه کارشناسان قرار گرفت و مورد است  تهیه

در موجذود گذویی(  و کلّی سذؤال)مذواردی ماننذد عذدش شذفاف بذودن مفهذوش پرسذ   ابهذاش در های اصلاح تناقض

هذای زیرماموعذه آن  نسذبت بذه گویذه های هر مؤلفه باها و مقایسه پاسخ  با مقایسه انحراف از معیار پاسخنامهپرس 

و نهذایی شذد. بعذد از بررسذی روایذی و پایذایی  نامه اصذلاحاقداش شد و پرسذ  ایراد و ابهاشهای دارای پرس  حاف

نامه اصذلاح زایی استان خراسان رضذوی  پرسذ در بیابان مؤثربندی عوامل نامه اولیه  جهت شناسایی و اولویّتپرس 

 ن جامعه آماری توزی  شد.بی شده  در دو راند

 (هاشاخصها )عدم قطعیّت ارزش عددیمحاسبه ها و نامهپرسش وتحلیلتجزیه -9-4

از  ایذن تحقیذق  شذدند. در بنذدیدسذته آن مقیذا  نوع حسب بر هاشاخص ابتدا هاداده تحلیل و استخرا  منظوربه

در دو مرحلذه )رانذد( طبذق روش دلفذی ها نامه پرس (.1059)فیضی کوشکی و همکاران   شد استفاده ایرتبه مقیا 
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های مرحله قبل نیز در اختیار کارشناسذان قذرار داده در نوبت دوش میانگین پاسخ کهگردید  تکمیل دهندگانتوسط پاسخ

توسذط کارشناسذان و متخصصذان و اگر تغییر نظذری  نامه بسردازندپرس  تکمیل تری نسبت بهبی  تا با دقّت نظر شد

ای و گزینذه 2صذورت ها بهپاسخ شود. در نظر سؤالاتتری برای پاسخ درست دوشدر راند وجود داشت  دهی در پاسخ

 معیارهذای از اسذتفاده بذا نامهپرسذ طیف لیکرت )ناچیز  کم  متوسط  زیاد و خیلی زیاد( طراحذی شذدند.  صورتبه

 صذورتبه و معیارهذا هاشذاخص تعذداد بذا متناسذب هاپرسذ  و تعذدادشده طبق نظر کارشناسان تذدوین  گردآوری

 ارزش دهذی وزن روش بر اسا  ها گزینه پاسخ به  هاشاخص این به مربوط هایداده تحلیل برای .تنظیم شد ایمقایسه

نامه بذه بذرای مثذال اگذر در پرسذ  گردیذد. تبدیل یکمّ هایرتبه به کیفی هایپاسخ سس و  شد اختصاص داده عددی

نحذوه تبذدیل  1 جذدول در نظر گرفته شده است. 0ارزش عددی  1 انتخاب شده باشد در جدول گزینه متوسط سؤالی

 دهد.ی نشان میی کمّهارتبهارزش عددی را برای 
 

 (8931)فیضی کوشکی و همکاران،  طیف لیکرت بر اساس یهای کمّارزش عددی برای رتبه -8 جدول

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم ناچیز هاگزینه

 2 1 0 2 1 دیعد ارزش

 

مثذال اگذر بذه  بذرای .شذد محاسبه هاشاخص امتیاز  هاگزینه از یک هر به مربوط هایپاسخ فراوانی به توجه با سس 

 1 نفر گزینه زیاد را پاسخ داده باشند  امتیذاز شذاخص طبذق رابطذه 10و  نفر گزینه متوسط 00 کم نفر گزینه  10 سؤالی

کذه   0 شذود مذی (دهندگانپاسخ تعداد کل) 110 تقسیم بر (00*0+  00*0+  10*2) شود:زیر محاسبه می صورتبه

 کنذدرا بیذان می هذر شذاخصامتیذاز نحذوه محاسذبه  (1) رابطهگیرد. قرار می "مطلوب"در محدوده  2 شکل بر اسا 

 .(1059 )فیضی کوشکی و همکاران 

 
 

 (  1) رابطه 

 

آن  مطلوبیذت سذطح  (2 )شذکل قسذمتی سذه قضذاوت طیذف بذه مراجعه با آمد  دست به شاخص هر  امتیاز وقتی

 مربذوط عذددی ارزش حداقل و حداکثر بر اسا  نیز قضاوت طیف .شد )مطلوب  نسبتاً مطلوب و نامطلوب( مشخص

 سذمت در و هاگزینه عددی ارزش حداقل طیف طرف یک در یعنی؛ ه استشد طراحی شاخص هر سؤال هایبه گزینه

کمتذرین  کذه شده اسذت تقسیم مساوی قسمت 0 به دو این بین فاصله سس  و دارد قرار ارزش عددی حداکثر دیگر آن

 را دارد  امتیذاز بیشترین که طیف انتهایی قسمت و مطلوب نسبتاً سطح وسط قسمت نامطلوب  سطح دهندهنشان قسمت

 مربوط به نشانگر * فراوانی مربوط به آن سؤالمجموع ارزش عددی وزن هر گزینه 

 مورد نظر سؤالتعداد کل پاسخ دهندگان به 

 ارزش نشانگر  
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 آن لوبیذتاسذت  مط طیذف قسذمت کذداش در شذاخص عذددی امتیذاز اینکه بر اسا  .آیدمی حساببه مطلوب سطح

 (.1059 )فیضی کوشکی و همکاران  خواهد شد تعیینشاخص 
 

 
 (.8931)فیضی کوشکی و همکاران،   شاخص مطلوبیتسطح طیف سه قسمتی تعیین  - 2 شکل

 

 ها استفاده از آزمون فریدمن برای مقایسه میانگین رتبه شاخص -9-5

ها در هذر گذروه روهی است  برای مقایسه میانگین رتبذهگآزمون ناپارامتری فریدمن  که معادل آنالیز واریان  درون

 Fگذروه مسذتقل یعنذی آزمذون  kترین آزمذون پذارامتری بذرای . توان آزمون فریدمن در مقایسه با قویشودمیاستفاده 

باشذد. رد شذدن هذا میها در بذین گروهمبتنی بر یکسان بودن میانگین رتبذه H0یکسان است. در آزمون فریدمن فرض 

. همینذین (2)رابطذه  داری دارندها  حداقل دو گروه با هم اختلاف معنیگروه نیدر بصفر به این معنی است که فرض 

آمذاری بذرای درک  هذایآزمونکه یکی از معتبرترین شود محاسبه می (squared-Chi) دوزمون خیآها برای تماش گروه

باشد  احتمذال وجذود رابطذه بذین متغیرهذا  تربزرگ دو()خی  رابطه سیستماتیک بین متغیرها است. هرچه کای اسکوئر

 (.1059فیضی کوشکی و همکاران  ؛ Pereira et al., 2015) بیشتر است
 

         رابطه )2(                                                         
 

 یذردگیها صذورت مذر مورد آند یبندباشد که رتبهیها می توز یا هامقولهتعداد k   هایآزمودنتعداد  N که در آن

 .باشدیاش م k گروه یهاجم  رتبه و

 بحث  نتایج و -4

کارشذنا   مذدیر و متخصذص  110) ها اشاره شد  پ  از تعیین جامعه آماریو روش موادکه در بخ   طورهمان

 50) سذؤال 50ه شذامل ه کنامه اولیّدر پژوه  حاضر ابتدا پرس طراحی گردید.  نامهاولیه پرس ساختار  دانشگاهی( 

در ماذدداً ات و توضذیحاتی پیرامذون تحقیذق همراه با اهذداف  فرضذیّ مهماز معیارهای ماموعه  3در قالب  شاخص(

قرار گرفذت و نظذرات اصذلاحی آنذان در خصذوص  (تاربه افراد بر اسا ) افراد جامعه آمارینفر از  00ختیار تعداد ا

سذؤال حذاف و نحذوه  10با موضوع پژوه  اخا گردید. بر این اسا  تعداد ها نامه و میزان ارتباط آنسؤالات پرس 

 3بطوریکه سعی شد بذرای هریذک از معیارهذای  نیز تصحیح گردید. های پاسخچنین گزینهبیان برخی از سؤالات و هم
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بذه  320/0معذادل  SPSSافذزار نتایح مقدار آلفای کرونبذام بذا اسذتفاده از نرشدر نظر گرفته شود.  سؤال 10گانه حداقل 

  .  آمد دست

 بندی معیارها بر اساس نتایج حاصل از مرحله اوّل دلفیاولویّت -4-8

ها و اسذتفاده از نظذرات خبرگذان منذاب  نامهدلفی  تکمیذل پرسذ )راند اوّل( بر اسا  نتایح حاصل از مرحله اوّل 

معیذار اقلذیم  آب   شذامل؛ بذه ترتیذب آمدها به دست هنامل پرس زایی که از تحلیل و آنالیز  اوّطبیعی  معیارهای بیابان

 تیذدرنهاشناسذی و کشاورزی  خاک و زمینهای فعالیتقتصادی  پوش  گیاهی  ا-اجتماعی های انسانی  معیارفعالیّت

 بذر اسذا زایی استان خراسذان رضذوی را در بیابان مؤثرها معیارها و شاخص ترینمهم 2 جدول .است معیار فرسای 

 دهد.دیران  متخصصان و کارشناسان حوزه مناب  طبیعی استان نشان مینظر م
 

 در راند اول دلفیزایی استان خراسان رضوی در بیابان مؤثرهای معیارها و شاخص ترینمهم -2جدول 

به ترتیب اولویّت ل دلفیدر راند اوّ  هاشاخص ترینمهم  
رتبه 

 شاخص

معیارهای  ترینمهم

ی زایدر بیابان مؤثر  

 1 های منطقههای مکرر به علت تغییر الگوی بارش و نامنظم بودن بارشخشکسالی

 اقلیم

 2 های خشکها و گستردگی مناطق با اقلیماستقرار خشکی

 0 ها در مناطق خشکدوره بازگشت طولانی بارش

 1 فراوانی بادها و شدت نیروی آن در تخریب اراضی

خشک و در طول سال  همینین گرمای منطقه با توجه به خشک و نیمه روزشبانهتغییرات شدید دما در 

 بودن اقلیم 
2 

 2 گرش شدن جهانی کره زمین در اثر تغییر پارامترهای اقلیمی

 9 گیاهی و افزای  شدت فرسای  آبی و بادیافت حاصلخیزی خاک در اثر کاه  پوش 

 3 ه تبخیر و تعرّق زیاد به جهت موقعیت جغرافیایی منطق

 5 گردوغبارهای وقوع طوفان

 10 کمبود بارش سالانه و شدت بارندگی

 1 تخریب و تبدیل غیراصولی کاربری اراضی و صنعتی شدن جامعه

 های انسانیفعالیّت

 2 و جنگلی سازی و توسعه شهر و روستاها با تغییر کاربری اراضی مرتعیجاده

 0 یرزمینیهای آب زرویه از سفرهبرداری بیبهره

 1 تب  آن افزای  نیاز کشاورزی و دامداریافزای  و تراکم جمعیّت و به

 2 کاوی و تخریب ناشی از برداشت غیراصولی از معادنمعدن

 2 مدیریت غلط یا ضعیف خاک و اراضی

 9 کنی از مرات  جهت تعلیف داش و تأمین سوختبوته

 3 های صنعتی  شهری و کشاورزیهای زیرزمینی از طریق پسماندآلودگی آب

 5 آی  بلندمدت اراضی حسا  به فرسای  بادی
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به ترتیب اولویّت ل دلفیدر راند اوّ  هاشاخص ترینمهم  
رتبه 

 شاخص

معیارهای  ترینمهم

ی زایدر بیابان مؤثر  

 10 جویی عوامل انسانیگرایی و سودمصرف

های رشد و توسعه اقتصادی تأثیر فقر نسبی جوام  روستایی و ناتوانی ساختار روستایی در استفاده از فرصت

 و اجتماعی
1 

 اقنصادی-اجتماعی

 2 برداری اراضی کشاورزی و مناب  طبیعیهای جدید بهرهروش استفاده نامناسب از

 0 و مرات  و تبدیل کاربری اراضی هااز جنگلشدید برداری بهره

 1 دولتی و خصوصی صادراتی از محصولات کشاورزی توسط بخ  هایو مشوق هاناکافی بودن حمایت

زی و مناب  طبیعی در هنگاش وقوع حوادث ای محصولات کشاورهای مالی و بیمهناکافی بودن سیاست

 طبیعی 
2 

فقدان تعادل و ضعف نظاش مدیریتی در توسعه مناطق شهری  روستایی و عشایری )در نظر نگرفتن آمای  

 سرزمین(
2 

 9 رویه جهت تأمین درآمد از اراضی طبیعی برداری بیبهره

 3 عمومی در زمینه قوانین مناب  طبیعی عدش آگاهی

 5 وح ومیر حیاتفزای  نرم مرگا

 10 متان و گرمای  زمین افزای ها در های اهلی و اثر آنافزای  حام پرورش داش

 1 های زیرزمینینوسانات سطح ایستابی آب

 آب

 2 دستنییپابرداشت از مناب  آب سطحی و عدش تأمین حقابه ساکنان 

 0   تبخیر و تعرّقها در اثر کاه  بارش و افزایکاه  حام رواناب

 1 ها و قنواتچاه رماازیغاز مناب  آب زیرزمینی و حفر  رماازیغو  ازحد یببرداشت 

 2 هاتغییر مورفولوكی و بستر رودخانه

 2 هاپایری آبخوانآسیب

 9 عدش تأمین نیاز آبی جمعیّت گیاهی و جانوری

 3 زمین در مناطق مختلف منطقهفرونشست

 5 افزای  شوری آب درنتیاه( EC( و هدایت الکتریکی )SARان توانایی جاب سدیم )افزای  میز

 10 آبیاری و زهکشی ناکارآمدهای روش

 1 عدش تعادل بین تعداد داش و ظرفیت مرت  و چرای مفرط و خار  از فصل داش

 پوش  گیاهی

 2 رویه از مناب  جنگلی و جنگل تراشیبی برداریبهره

 0 های گیاهیبیماری هاوش آفات و

 1 فقر پوش  گیاهی و هومو 

 2 کاه  درصد تا  پوش  گیاهان در منطقه

 2 ای گیاهانکاه  ترکیب  تنوع و غنای گونه

 9 سوزی و از بین رفتن پوش  گیاهیآت 

 3 های بومی حاف گونه درنتیاهرویه گیاهان مرتعی غیربومی و کشت و تکثیر بی

 5 های بومیهای مهاجم نظیر اسسند در اثر تضعیف گونهغالب شدن گونه
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به ترتیب اولویّت ل دلفیدر راند اوّ  هاشاخص ترینمهم  
رتبه 

 شاخص

معیارهای  ترینمهم

ی زایدر بیابان مؤثر  

 10 و غیرمتراکم یابوتهساله و های گیاهی یککاه  پوش 

 1 های نامناسب مدیریت و آبیاری اراضی کشاورزیشیوه

 کشاورزی

 2 های متنوع کشاورزی و عدش رعایت تناوب زراعیالگوی غلط کشت در شیوه

 0 آلات سنگینشاورزی و استفاده از ماشینو مکانیزه شدن ک روزبه

 1 ها(ک ها )کود و آفتکاربرد نامتعارف نهاده

 2 شخم اراضی در جهت شیب

 2 شخم مزارع در جهت بادهای فرساینده

 9 وخاکآبتأثیرات استفاده از کود و سموش شیمیایی بر گیاه  

 3 زیهای کشاورازحد از زمینبرداری نادرست و بی بهره

 5 و میزان محصولات زراعی برداریبهرهکاه  

 10 سوزاندن بقایای گیاهی در اراضی کشاورزی

 1 های شور  گیی  قلیایی  تبخیری و حسا  به فرسای وجود سازند

 شناسیخاک و زمین

 2 میزان هدایت الکتریکی خاک و تأثیر آن بر کلوئیدهای خاک

 0 در برابر عوامل فرسایندهپایری و ضعیف بودن خاک فرسای 

 1 داری رطوبت در خاکبافت خاک و عدش توانایی نگه

 2 درصد بالای سنگ و سنگریزه سطحی خاک

 2 نق  تکتونیک بخصوص در ایااد پلایاها

 9 ها و اثر آن بر نفوذپایری و نگهداشت آبساختمان خاک و شکل خاکدانه

 3 سله بستن  فشردگی خاک و میزان آهک 

 5 عمق کم خاک

 10 زبری خاک و مقاومت برشی آن در برابر فرسای 

 1 بالا بودن سرعت آستانه فرسای  بادی 

 فرسای  بادی

 2 شدت فرسایندگی بادهای منطقه در تخریب اراضی

 0 تحت تأثیر باد یهادامنهطول  زاویه و شیب 

 1 های زنده و غیرزنده در سطح خاکفقر پوش 

 2 گردوخاکودن شاخص تعداد روزهای دارای طوفان زیاد ب

 2 مناطق مستعد فرسای  عنوانبههای شنی ها و تسهوجود تلماسه

 9 وجود گردبادهای فرساینده باد

 3 فرسای  بادی  کاه آن  تب بهانركی باد و  نیتأمفقدان مزارع توربین بادی در 

 5 کاه  و تخریب پوش  گیاهی

 10 جهت و شدت وزش بادهای منطقهتغییر موسمی 
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 دلفی راند دوّمبر اساس نتایج حاصل از ( مهم)پنج شاخص ها و شاخصبندی معیارها اولویّت -4-2

هذای فعالیّت ی همیذونمعیارهذای  ها بذه ترتیذبنامهاز تحلیل و آنالیز پرس پ   (مرحله نهاییراند دوّش دلفی )در 

 فذاکتورشناسذی و کشذاورزی  خذاک و زمین هذایتفعالیّگیاهی  اقتصادی  پوش -یمعیار اجتماعانسانی  اقلیم  آب  

 .بندی شدندرتبهفرسای  

زایی استان خراسان رضوی با تحلیل نتذایح نهذایی حاصذل از در بیابان مؤثرپنح شاخص اوّل و معیارها و  ترینمهم

کذه تذأثیر خیلذی زیذادی در  تاولویّذیذب بذه ترت بر اسا  نظرات خبرگان ایذن پذژوه  وبارش فکری فرآیند دلفی 

در   باشذددرجذه مطلذوب می بذا ت این شاخص در سطح مطلوبیذتداشته و وضعیّاستان خراسان رضوی شدن بیابانی

 .شده است نشان داده 0 شمارهجدول 
 

 رضویزایی استان خراسان بیابان در مؤثرهای معیارها و شاخص ترینمهم بندیو رتبه بندیتاولویّ -9جدول 

 خی دو
میانگین رتبه 

 هاشاخص
 به ترتیب اولویّت م دلفیدر راند دوّ  هاشاخص ترینمهم

رتبه 

 شاخص

رتبه 

 معیار

 ترینمهم

 مؤثرمعیارهای 

 زایی در بیابان

220/131 

 1 های آب زیرزمینیرویه از سفرهبرداری بیبهره 19/2

1 
های فعالیت

 انسانی

 2 اراضیمدیریت غلط یا ضعیف خاک و  22/2

 0 تخریب و تبدیل غیراصولی کاربری اراضی و صنعتی شدن جامعه 01/2

00/2 
تب  آن افزای  نیاز کشاورزی و افزای  و تراکم جمعیّت و به

 دامداری
1 

31/1 
قسمتی از سوخت  نیتأمکنی از مرات  جهت تعلیف داش  و بوته

 مورد نیاز
2 

512/192 

15/9 
ر به علت تغییر الگوی بارش و نامنظم بودن های مکرسالیخشک

 های منطقهبارش
1 

 اقلیم 2

 2 افت حاصلخیزی خاک در اثر کاه  پوش  و افزای  فرسای  22/2

13/2 
ها و گستردگی مناطق با اقلیم خشک و وجود استقرار خشکی

 های فشار هوای گرشسیستم
0 

 1 پارامترهای اقلیمیگرش شدن جهانی کره زمین در اثر تغییر  33/2

15/2 
ها در مناطق خشک به خاطر دوره بازگشت طولانی بارش

 تغییرات اقلیمی
2 

131/122 

10/9 
ها از مناب  آب زیرزمینی و حفر غیرمااز چاه ازحد یببرداشت 

 و قنوات
1 

 آب 0
11/9 

ها در اثر کاه  بارش و افزای  تبخیر و کاه  حام رواناب

 تعرق
2 

 0 دستنییپابرداشت از مناب  آب سطحی و عدش تأمین حقابه  31/2
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 خی دو
میانگین رتبه 

 هاشاخص
 به ترتیب اولویّت م دلفیدر راند دوّ  هاشاخص ترینمهم

رتبه 

 شاخص

رتبه 

 معیار

 ترینمهم

 مؤثرمعیارهای 

 زایی در بیابان

91/2 
های آب های مختلف به علت افت شدید سطح سفرهفرونشست

 زیرزمینی
1 

 2 های زیرزمینی به علت نوسانات بارشنوسانات سطح ایستابی آب 09/2

022/113 

 1 ربری اراضیو مرات  و تبدیل کا هااز جنگلشدید برداری بهره 00/2

1 
-اجتماعی

 اقتصادی

92/1 
فقدان تعادل و ضعف نظاش مدیریت در توسعه مناطق شهری  

 روستایی و عشایری
2 

23/1 
رویه از مناب  طبیعی برای بهبود وضعیت معیشت برداری بیبهره

 ساکنان بیابان و مرات 
0 

30/0 
ز اراضی برداری اهای جدید در بهرهاستفاده نامناسب از روش

 کشاورزی و مناب  طبیعی
1 

99/0 
تأثیر فقر نسبی جوام  روستایی و ناتوانی ساختار روستایی در 

 های رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعیاستفاده از فرصت
2 

001/110 

39/1 
های متنوع کشاورزی و عدش رعایت الگوی غلط کشت در شیوه

 تناوب زراعی
1 

 کشاورزی 2
 2 های کشاورزیازحد از زمینداری نادرست و بی بربهره 00/1

 0 شخم اراضی در جهت شیب 12/1

 1 های نامناسب مدیریت و آبیاری اراضی کشاورزیشیوه 03/1

 2 ها(ک ها )کود و آفتکاربرد نامتعارف نهاده 23/0

292/110 

 1 از مناب  جنگلی و جنگل تراشی هیرویب برداریبهره 19/2

 پوش  گیاهی 2

22/2 
عدش تعادل بین تعداد داش و ظرفیت مرت  و چرای مفرط و خار  

 از فصل داش
2 

 0 ای گیاهانترکیب  تنوع و غنای گونه 01/2

 1 درصد تا  پوش  گیاهان در عرصه 31/1

 2 فقر پوش  گیاهی و هومو  99/1

091/55 

 1 ابر عوامل فرسایندهپایری و ضعیف بودن خاک در برفرسای  05/2

9 
خاک و 

 شناسیزمین

 2 های شور  گیی  قلیایی  تبخیری و حسا  به فرسای سازند 01/2

22/1 
داری رطوبت در خاک و کمبود بافت خاک و عدش توانایی نگه

 آب قابل دستر  گیاه
0 

03/1 
ها و اثر آن بر نفوذپایری و ساختمان خاک و شکل خاکدانه

 نگهداشت آب
1 

 2 سله بستن  فشردگی خاک و میزان آهک آن 22/1

 فرسای  بادی 3 1 بالا بودن سرعت آستانه فرسای  بادی 55/0 331/29



 و یکم شماره سی                                            جغرافیا و مخاطرات محیطی                                                                             220

 

 خی دو
میانگین رتبه 

 هاشاخص
 به ترتیب اولویّت م دلفیدر راند دوّ  هاشاخص ترینمهم

رتبه 

 شاخص

رتبه 

 معیار

 ترینمهم

 مؤثرمعیارهای 

 زایی در بیابان

 2 شدت فرسایندگی بادهای منطقه در تخریب اراضی 23/0

 0 مناطق مستعد فرسای  عنوانبههای شنی ها و تسهوجود تلماسه 21/0

 1 زنده و غیرزنده در سطح خاکهای فقر پوش  20/0

 2 طول  زاویه و شیب دامنه تحت تأثیر باد 12/2

 
بذرای پذنح شذاخص بذا  نامه در رانذد دوّش پانذل خبرگذان در روش دلفذینتایح حاصل از تحلیل پرسذ  بر اسا 

زایذی اسذتان بیابذاندر  مذؤثرشذاخص  تذرینمهم  هذای انسذانیمعیذار فعالیّت ازمشخص شد که   مؤثرمطلوبیّت بالا و 

و    نشسذت زمذینوخاکآبکه منار به شوری  است های آب زیرزمینیرویه از سفرهبرداری بی  بهرهخراسان رضوی

رسذمی اداره  یهذاگزارش)انطباق بذا  درصد معرفی شد 19/2ای   با میانگین رتبهگردیده استها بیلان منفی آب دشت

آن  ریتذأثهذای انسذانی و   در ارتباط با فعالیّتبر آنعلاوه . (1052 ان رضوی کل مناب  طبیعی و آبخیزداری استان خراس

 و (1051میرکتذولی و همکذاران )  ) ,.Gomes et al(2019زایی نیز نتایح حاصل از این پذژوه  بذا مطالعذات در بیابان

خذوانی معرفذی کردنذد  هم زایینعامل بیابا ترینمهمهای انسانی را ها نیز فعالیّت( که آن1050سیلاخوری و همکاران )

های انسانی در اولویّت اوّل قذرار گرفتذه اسذت و در حقیقذت   فعالیّتمؤثرمعیار  3زیرا در تحقیق حاضر از میان ؛ دارد

 زایی استان خراسان رضوی بوده است. نباهای اصلی در روند توسعه بیایکی از معیار

 تذرینمهمبنذدی فریذدمن را دارا هسذتند. رایط حضذور در رتبذه( شذ0 )طبق جذدول اوّل شاخص 2در معیار اقلیم 

 15/9ای در اثر کاه  پوشذ  آن  بذا میذانگین رتبذه خاک حاصلخیزی در این معیار  افت زاییبیاباندر  مؤثرشاخص 

ازحد و غیرمااز از مناب  آب زیرزمینذی و حفذر غیرماذاز برداشت بی   مؤثر. در معیار آب  شاخص بوده استدرصد 

)انطبذاق  زایی داشذته اسذتگیری بر افزای  نرم بیاباندرصد دارای تأثیر چشم 15/9ای ها و قنوات  با میانگین رتبهاهچ

معیذار اقلیمذی و خذاک از  (.1052 رسمی اداره کل مناب  طبیعی و آبخیزداری اسذتان خراسذان رضذوی  یهاگزارشبا 

یعنی در این عامل شرایط اقلیمذی منطقذه از سذهم  باشند؛ردار میهمبستگی مثبت بالاتری نسبت به سایر پارامترها برخو

 زایی منطقه برخوردار بوده است. بالاتری در گسترش بیابان

کننذده در تشذدید پدیذده ها و نظرات پرسشگران چهذارمین معیذار مذؤثر و کمکنامهنهایی پرس  تحلیل بر اسا 

بذودن  تأثیرگذاارهای این بررسذی مبنذی بذر باشد. یافتههای آن میصاقتصادی و شاخ-زایی  تأثیر معیار اجتماعیبیابان

ازحذد از و همینین برداشذت بی  مهمهای یکی از شاخص عنوانبهاقتصادی و تغییرات کاربری زمین -عامل اجتماعی

-جتمذاعیدر معیذار ابیابانی شدن  همخوانی داشذته اسذت.  در گسترشران نیروهای پی  عنوانبهمناب  آب زیرزمینی  

و مراتذ   کذاه  رونذد ترسذیب  هذااز جنگذلشدید برداری   بهرهزایی استانبیاباندر  مؤثرشاخص  ترینمهماقتصادی 
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درصد نسبت بذه سذایر  2ای ای که نتیاه تغییر کاربری اراضی است  با میانگین رتبهکربن و نیز افزای  گازهای گلخانه

   (.Akbari et al., 2019)اشاره به نتایح مطالعات  کندزایی کمک میهای این معیار به بیابانشاخص

های متنذوّع در تخریذب زمذین در ایذن معیذار  الگذوی غلذط کشذت در شذیوه مذؤثردر معیار کشاورزی شاخص 

های ایذن معیذار بذه درصد نسذبت بذه سذایر شذاخص 39/1ای کشاورزی و عدش رعایت تناوب زراعی  با میانگین رتبه

( نیز در مناطق شمالی استان خراسذان رضذوی بذه نتذایح مشذابهی در 1053. نصریان و همکاران )دزایی معرفی شبیابان

در ارتبذاط بذا اند  که نتایح این تحقیق را زایی دست یافتهآن در تخریب زمین و بیابان ریتأثارتباط با توسعه کشاورزی و 

 نماید.می دییتأزایی توسعه کشاورزی در گسترش بیابان ریتأث

بذا میذانگین  و مراتذ  تراشذیجنگل  رویه از جنگذلبرداری بیشاخص بهره ترینمهمگیاهی معیار پوش مورد در 

مطالعذات نتذایح حاصذل از . بذوده اسذت مذؤثرزایذی ش بیابانرها در گستدرصد نسبت به سایر شاخص 19/2ای رتبه

  گیذاهی )جنگذل و مراتذ ( ناشذی از (  با نتایح این تحقیذق در ارتبذاط بذا کذاه  پوشذ1051صبوری و همکاران )

پایری و ضذعیف فرسذای  مذؤثرشذاخص  تذرینمهمنیز شناسی خاک و زمین در فاکتور زایی همسو بوده است.بیابان

. ایذن نتذایح اطلاعذات باشذددرصد می 05/2ای   با میانگین رتبههمیون آب و باد بودن خاک در برابر عوامل فرساینده

 Akbariاداره کل مناب  طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی و همینین مطالعذات رسمی یهاگزارشموجود در 

et al., (2019) آن در بیابذانزایی  ریتذأثرویه از اراضی طبیعی )اراضذی مرتعذی و جنگلذی( و برداری بیدر مورد بهره را 

 .  کندمی دییتأ

ی زنده و غیرزنده در سطح خاک  بذا میذانگین هاهای انااش شده  در معیار فرسای   شاخص فقر پوش در تحلیل

 زایی معرفی شد.در بیابان مؤثرشاخص  ترینمهمدرصد  55/0ای رتبه

 گیرینتیجه -5 

درک  روازایذناسذت.  یاقتصذاد-یاجتمذاع یبا اثذرات منفذ زیستیطمح یدهایتهد ترینیییدهاز پ یکی زایییابانب

اسذت. در  یرپذاامکان مهذم یهاو شذاخص یارهذامع یابیو ارز ی پا یی با شناسا یندفرآ ینا یزمان-فضایی هاییژگیو

بذر و  ی( در اسذتان خراسذان رضذویطذیمح رانی پذ یروهاین ها یّتقطع)عدش زایییابانو مؤثر ب یعوامل اصل ینتدو

بذا  یانسذان هذاییّتفعال زایییابذانب یارهذایمع تذرینمهمباورند که  ینبر ا یعینظرات متخصصان حوزه مناب  طب اسا 

 یراصذولیغ یلو تبذد یذبتخر ی خاک و اراض یفضع یاغلط  یریتمد یرزمینی آب ز یهااز سفره رویهیب یبرداربهره

یذاز نقذ  از سوخت مذورد ن یقسمت نیتأمداش و  یفاز مرات  جهت تعل یکنشدن جامعه  بوته یو صنعت اضیار یکاربر

تب  آن و بذه یّذتجمع ی همیذون افذزا یگذریعوامذل دبطوریکذه زایی داشته است. در تخریب اراضی و بیابان مهمی

و گسذترش  یعذیطب یهارا بر عرصه یجبران رقابلیغ راتیتأثگاشته  یهاسال یدر ط یو دامدار یکشاورز یازن ی افزا

 یدتشذد در  در گاشذته و حذال یذزن یگذرید یمذؤثر یفاکتورهذا لازش به توضیح است کهاست.  وارد نموده زایییابانب
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 تغییذر  یمذیقلییذر پارامترهذای ااز تغ یمکذرر ناشذ هاییسذالهمیون خشک یعوامل اند.داشته یمؤثرنق   زاییابانیب

نوسذانات سذطح  ییذرتغ  هذاکذاه  حاذم رواناب که مناذر بذه  بارش یدوره بازگشت طولان ییرتغ یابارش و  یالگو

 یو شذمال غربذ یغرب ی مرکز یهادر بخ ین زم فرونشست تغییرات اینشده است. نتیاه  یرزمینیز یهاآب یستابیا

. باشذدمیها و قنذوات چاه یرماازو حفر غ یرزمینیاز مناب  آب ز ازحد یببرداشت  حاصل نیز نآ کهاست  بودهاستان 

 درنتیاذه)آب و بذاد  ی چذوناهیندخاک بذه عوامذل فرسذا یریپای فرسا ی کشاورز یهایّتتوسعه فعال  بر آنعلاوه 

بذه  های گاشذتهدر طذی سذال یاستان خراسان رضو زایییابانب مهمعوامل  دیگر از  (یاهیپوش  گ یبرتخکاه  و 

 مذؤثرهذای معیارهذا و شذاخص بندیتاولویّ و بررسی نگاه موشکافانه به موضوع یلبه دل حاضر  یق. تحقیندآیشمار م

نسذته اسذت اتو رشناسذی بذر نظذرات کا یتنذبم نگذر وروش جام  یک عنوانبه  یروش دلف با استفاده اززایی در بیابان

پذژوه   یذنا یح. لذاا نتذایدنما یبندتیّرا اولو یاستان خراسان رضو زایییاباندر ب مؤثر فاکتورهای ترینمهم یخوببه

 یبررسذ یذنا یحخواهد بود. با توجه به نتذا یدمف ینزم یبتخر یو کاه  اثرات منف یریتیمد یهابرنامه بینیی پ یبرا

و  زایییابذانب یسذکر یذابیو ارز ینزمذ یذبتخر یّتوضع یابیجهت ارز یمناسب آمار هایروشاز  گرددیم ادیشنهپ

 مناسب استفاده گردد. یجهت ارائه راهکارها مؤثر یارهایعوامل و مع بندییّتاولو

 قدردانی و تشکر

 فردوسذی دانشذگاه یسذتزمحیطو  یعذیدانشذکده منذاب  طب یابذانیب خشک و مناطق یریتدر گروه مداین تحقیق 

بنابراین  از همذه کسذانی کذه در ؛ حمایت شده است 10005رسیده و تحت عنوان طرح پژوهشی با کد مشهد به انااش 

نویسندگان این تحقیذق  از نظذرات مفیذد داوران کذه باعذث   بر آنکنیم. علاوه اند  تشکر میاین فرآیند به ما کمک کرده

 .کنندساسگزاری میبهبود مقاله شده است   تشکر و س
 

 کتابنامه

زایی )منطقه مورد مطالعه: مناطق نیمه بیابانی غرب استان آگاهی خطر بیابانی پسیستم  ارائه. 1052اکبری  مرتضی؛ 

 طبیعی گرگان.  و مناب گلستان(  رساله دکتری  دانشکده مرت  و آبخیزداری  دانشگاه علوش کشاورزی 

فناوری  زایی بابیابان بندیطبقه و ارزیابی .1032بهاره؛  چکشی  رضا؛ مدر   ضا؛حمیدر زاده کریم مرتضی؛ اکبری 

 علمی  فصلنامه(.  اصفهان  شمال  خشک  منطقه:  موردی  مطالعه) جغرافیایی سیستم اطلاعات  و  ازدورسنا 

 .112-121. شماره. 11ایران. سال  بیابان و مرت  تحقیقات پژوهشی 

زایی در راستای ارائه تعریفی استاندارد  . نقد و بررسی تعاریف  بیابان و بیابان1050نوید  اکبری  مرتضی؛ ضیائی  

 دومین همای  ملّی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی  دانشگاه سمنان.
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کنفران   فی دل روش طبق بر سازمان سازیبه برای پژوهییندهآ و استراتژیک . مدیریت1051انتظاری  منیر سادات؛  

 . استانبول. ترکیه.وحسابداریبین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت  اقتصاد 

. ها(و شاخص یارهازایی )معبیابان یابیارز یهامدل .1050ریحانه؛  ی مسعود حسن؛ ی خسرو لامرضا؛غ یان زهتاب

 انتشارات دانشگاه تهران. 

استفاده زایی منطقه سبزوار با . ارزیابی خطر و ریسک بیابان1050سیلاخوری  اسماعیل؛ اونق  ماید؛ سعدالدین  امیر؛ 

 . 55-35. 51پژوهشی مدیریت بحران. شماره  فصلنامه دو  MICDاز مدل 

زایی بر پایه در بیابان مؤثرهای شاخص ترینمهم. تعیین 1051؛ سسهر  عادل؛ اکبرعلیراد  سیما؛ نظری سامانی  صبوری

ندهی  استان خراسان گیری چندمعیاره )مطالعه موردی: منطقه میاهای تصمیمو روش DPSIRپارچوب مفهومی 

 .   51-30. 0. شماره 12های دان  زمین. سال رضوی(. پژوه 

جهت  یراهبرد یهاارائه برنامه. 1059راد  محمد؛ فیضی کوشکی  فاطمه؛ اکبری  مرتضی؛ معماریان  هادی؛ اعظمی

. 1. شماره 3ت بحران. سال پژوهی  ماله دان  پیشگیری و مدیرییندهبا استفاده از علم آ زایییابانبحران ب یریتمد

101-112 . 

. اداره کل مناب  طبیعی و 1052؛ 1101ی مناب  طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی در افق گزارش توسعه

 آبخیزداری خراسان رضوی. 

مختلف  هایروشابزارها و  یاییو پا یی. روا1050 حمد؛گل  م ی؛ علرگ ن ی ؛ محمدصالحابوالفضل یگی محمدب

 .1190-1120. 12. شماره 10. سال در سلامت یکاربرد هایپژوه آنها در  گیریازهاند

های زیرزمینی در کیفی آب تغییرات. بررسی روند 1050زاده  زهرا؛ مقصودلوراد  رضا؛ صفری  حات اله؛ عبا 

ب  آب و توسعه. تحلیلی منا-المللی پژوهشیهای خشک و ترسالی  مطالعه موردی: دشت گرگان  فصلنامه بیندوره

 .   191-122. 0. شماره 2سال 

پوششی و کاربری  تغییرات. آشکارسازی 1051حسین؛ نشاط  عبدالحمید؛  میرکتولی  جعفر؛  حسینی  علی؛ رضایی نیا 

. 95های جغرافیایی انسانی. شماره های فازی )مطالعه موردی: شهر گرگان(  پژوه اراضی با رویکرد به ماموعه

00-21   . 

 یکمّ یابی. ارز1053 رور؛س ی ؛ سرور داورحسانا ی ؛ نعمت الهلیع یدحسینی ؛ فررتضیم ی ؛ اکبرذینآ یان نصر
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