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تعیین مهمترین معیارها و شاخصهای مؤثر بر تخریب سرزمین و بیابانزایی
 نوشین شاکریان؛ دانشجوی دکتری بیابانزدایی ،دانشکدۀ منابعطبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران.
 غالمرضا زهتابیان؛ استاد دانشکدۀ منابعطبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران.
 محمدعلی زارع چاهوکی؛ استاد گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشگاه تهران ،ایران.
 حسن خسروی*؛ عضو هیات علمی دانشکدۀ منابعطبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران.
چکیده
امروزه پدیدۀ تخریب سرزمین و بیابان زایی از معضالت پیچیده و مهمی است که به بحرانی در سراسر جهان تبدیل شده است و
استفاده از سیستمهاي ارزیابی براي بررسی روند تخریب و اتخاذ راهکار مناسب جهت مقابله با این پدیده ،امري ضروري و حائز اهمیت
است .اولین گام در مطالعه و بررسی تخریب سرزمین و بیابانزایی تعیین معیارها و شاخصهاي تأثیرگذار بر این فرآیندها میباشد .به
همین منظور در این مطالعه به بررسی اولویت و اهمیت تعداد قابل توجهی از معیارها و شاخصهاي تأثیرگذار بر تخریب سرزمین و
بیابانزایی پرداخ ته شد .در این پژوهش ابتدا بر اساس منابع و پرسشنامه و نظر متخصصان تعداد  8معیار و  49شاخص را انتخاب و بر
اساس  8مالک ارزیابی خصوصیات شاخصها از طریق پرسشنامه و نظرخواهی از متخصصان مورد ارزیابی قرار گرفت .با کمک روش
آنتروپی شانون ،معیارهاي مناسب براي ارزشیابی شاخصها ،وزندهی شد و سپس با بکارگیري روش تصمیمگیري چند شاخصۀ رتبه
اي  TOPSISمؤثرترین شاخصهاي تأثیرگذار بر تخریب سرزمین و بیابانزایی براي مدیریت و مقابله با آنها تعیین شدند .نتایج
پژوهش نشان میدهد که از میان مالک هاي ارزیابی و خصوصیاتی که براي یک معیار یا شاخص باید در نظر گرفته شود ،مقیاس،
داراي باالترین وزن و اهمیت و حساس بودن به تغییرات ،کمترین وزن و اهمیت را دارد .نتایج حاصل از اولویتبندي و رتبهبندي
معیارها و شاخصها با مدل  TOPSISنشان دهندۀ این بود که شدت بهرهبرداري از منابع آب در معیار آب با ضریب نزدیکی 0/790
بیشرین تأثیر و استفادۀ بهینه از امکانات و نیروهاي موجود در معیار مدیریتی با ضریب نزدیکی  0/112کمترین تأثیر را در تخریب
سرزمین و بیابانزایی دارند.

کلید واژگان:

تخریب سرزمین ،بیابانزایی ،معیار و شاخص ،آنتروپی شانون ،روش تصمیمگیري چندشاخصه ،تاپسیس.

* نویسنده مسئول :شماره تماس+982632249313 :

Email: hakhosravi@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
تخریبببب سبببرزمین نتیجبببۀ فیزیکبببی ،شبببیمیایی و
بیولوژیکی مشتق شده از فشارهاي محیطبی ،اجتمبایی و
اقتصادي بر منابع میباشد که ارزیابی جهبانی آن ببیش از
 35سال پیش آغاز شده است ] .[2بیاببانزایی ببه معنباي
تخریب سرزمین و کاهش تودۀ زیستی در مناطق خشبک
و نیمهخشک و همچنبین منباطق نیمبهمرطبوب خشبک
تحت تأثیرات اقلیمبی و فعالیبتهباي انسبانی اسبت .ببه
یبارتی فرآیندها و یوامل متعددي در توسعۀ بیابانزایی و
نیز روند غیر قابل برگشت آن دخالت دارند کبه مبیتبوان
بهطورکلی آنها را به دو دسبته یوامبل طبیعبی و یوامبل
انسانی طبقهبندي کرد.
بیابانزایی سطح وسیعی از سرزمینهاي خشک جهان
را تحت تأثیر قرار مبیدهبد و یبک یامبل مشبکلسباز در
جوامع انسانی محسوب میشود .این پدیده معموالً همبراه
با تغییراتی است که براي چندین دهه بباقی مبیماننبد و
احتمبباالً دائمببی و غیرقابببل برگشببت حببداقل در مقیبباس
چندین نسل انسان هستند .اثبرات حاصبل از ایبن پدیبده
میتواند به صورت پروسههاي تخریب سرزمین ،تغییبر در
رژیم بارندگی ناشی از اثرات متقابل جبو و زمبین و تغییبر
در ترکیب جوامع گیاهی و  ...نمایان شود ] [3و منجبر ببه
کاهش توان تولیدي و تنوع زیستی سرزمین شود ] .[17از
آنجا که سطح وسبیعی از کشبور مبا در منباطق خشبک و
نیمهخشک قرار دارد ،در دهههاي اخیر تغییرات اقلیمی و
فعالیتهاي غیر اصولی انسبانی ،شبرای را ببراي تخریبب
سرزمین و بیابانزایی مستعد ساخته اسبت و فرآینبدهاي
بیابانی شدن مانند کاهش کمی و کیفی آبهباي سبطحی
و زیرزمینببی ،از بببین رفببتن اراضببی حاصببلخیز و بببارور،
فرسایش خاک و ریزگردها ،شور و قلیایی شبدن ببا تبأثیر
مستقیم و غیرمستقیم بر طبیعت و زندگی انسانها ماننبد
فقر و مهاجرت ،خسارات غیر قاببل جبرانبی را ببه همبراه
داشته است .از ایبن رو ببه منظبور کنتبرل بیاببانی شبدن
اراضببی و یببا کبباهش سببریت آن ،راهکارهبباي مختلبب
مببدیریتی اجرایببی مطببر شببده اسببت ،امببا انتخبباب

مناسبترین راهکار به شناسایی یوامل و ارزیابی وضبعیت
و شدت بیابانزایی در هبر منطقبه بسبتیی دارد .بنبابراین
ارزیببابی درسببت از وضببعیت و رونببد تخریببب سببرزمین و
بیابانزایی با استفاده از معیارها و شاخصهباي تأثیرگبذار،
و بررسی دقیبقتبر و اولویبتبنبدي آنهبا ببا اسبتفاده از
مدلهاي تصمیمگیبري چنبد معیباره ببه منظبور ایمبال
مدیریتهاي صبحیح جهبت کنتبرل و مقابلبه ببا تخریبب
سرزمین ابزاري مناسب براي حبل ایبن مشبکل محسبوب
میشود ].[12
تاکنون مطالعات گوناگونی در زمینۀ تعیین معیارهبا و
شاخصهاي مهبم و تأثیرگبذار ببر روي تخریبب زمبین و
بیابانزایی و همچنین وزن معیارها و اولویتبندي شاخص
انجام شده است که بیشتر آنها بر اساس روش مقایسبات
زوجببی  AHPهسببتند و روش تببابع آنتروپببی شببانون و
تاپسببیس روش جدیببدتري در مطالعببات منببابعطبیعببی
میباشد.
از جمله مطالعات مورد بررسی براي انتخاب معیارهبا و
شاخصهاي مورد ارزیابی میتبوان ببه مطالعبه هلمبوت و
همکاران ( )2004که الیوهاي پویاي رایبج بیاببانزایبی را
معرفی میکنند اشاره کرد ] .[6نتایج ایبن تحقیبق نشبان
میدهد که بیابانزایی ناشی از یوامبل زیبر اسبت ،یوامبل
اقلیمی و بالیاي طبیعی ،یوامبل اقتصبادي (رشبد ببازار و
تجبباريسببازي ،شببهري و صببنعتی شببدن) ،سببازمانهببا،
سیاستهاي ملی ،رشد جمعیبت و فاکتورهباي جمعیتبی
(مهبباجرت ،افببزایش سببود ،شببدت جمعیببت ،خصوصببیات
چرخببه زنببدگی)  ،اثببرات غیرمسببتفیم شببوريزایببی،
فعالیببتهبباي کشبباورزي (تولیببد دام ،تولیببد محصببول)،
جنیلزدایی و افزایش خشبکی (تبأثیر غیرمسبتقیم تنبوع
اقلیمی ،تأثیر مستقیم پوشش گیاهی) .همچنبین یبواملی
نظیر توسعۀ زیرساختها (آبیاري ،حمل و نقبل ،سبکونت،
کمپانیهاي یمومی یا خصوصبی) ،فاکتورهباي سیاسبی و
صبنعتی (سیاسبتهباي رشببد یبادي ،حقبو و دارایببی و
مالکیت زمین) ،فاکتورهاي فرهنیی (ارزشها و رفتارهبا و
باورهببباي فرهنیبببی و باورهببباي فبببردي) ،فاکتورهببباي
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تکنولوژیکی (اخترایبات جدیبد ،تکنولبوژيهباي آبیباري،
حرکات زمین) ،تولید غذا و امنیت غذا ،توسبعۀ جبادههبا،
خدمات صنعت نفت و گاز و معدنکاري تبأثیر ببه سبزایی
در بیابانزایی دارند ] .[6این محققین در مطالعبۀ دییبري
به بررسی الیوهاي پویاي رایج بیاببانزایبی ببا اسبتفاده از
یک طر تحقیقی تجزیه و تحلیل چند بخشی به بررسبی
و تحلیل  32منطقبۀ مبوردي در زمینبۀ تخریبب منباطق
خشک پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد کبه بیاببانزایبی
توس یبک مجمویبۀ محبدود از متغییرهباي اصبلی کبه
برجسببتهتببرین آنهببا یوامببل آب و هببوایی ،اقتصببادي،
موسسات ،سیاستهاي ملی و رشبد جمعیبت مبیباشبند
ایجاد میشود .در این مطالعه یوامل را به طور کلی ببه دو
دسته تقسیم میکنند :یوامل اقلیمی و یوامل انسبانی .در
این مطالعه فعالیتهاي کشاورزي ،گسبتردگی سباختاري،
استخراج چوب و فعالیتهباي مبرتب  ،افبزایش خشبکی،
فاکتورهاي جمعیتبی ،فاکتورهباي اقتصبادي ،فاکتورهباي
تکنولوژیکی ،فاکتورهباي اقلیمبی ،فاکتورهباي سیاسبی و
سبباختاري ،فاکتورهبباي فرهنیببی ،بای ب تشببدید یوامببل
بیابانزایی میشوند .نتایج این مطالعه بیان کرد کبه هبی
مجمویه شاخص جهانی براي ارزیابی وضعیت بیابانزایبی
نمیتواند پیچیدگی سیسبتمهباي انسبانی محیطبی را در
تغییرات مناطق خشک به وضو نشبان دهبد و همچنبین
هی سیاست جهانی براي کاهش بیابانزایی وجبود نبدارد
که قابل تعمیم به تمام مناطق باشد ].[7
در مببورد روش بررسببی دادههببا مببیتببوان بببه تعیببین
مهمترین شاخصهاي مؤثردر بیابانزایی بر پایۀ چبارچوب
مفهومی  DPSIRو روشهاي تصمیمگیبري چنبد معیباره
(مطالعببۀ مببوردي :میانببدهی فببی آببباد) ] ،[12انتخبباب
شاخصها و معیارهاي مؤثر در بیاببانزایبی ببا روشAHP
] ، [9انتخاب بهینبۀ شباخصهباي کنتبرل بیاببانزایبی و
فرسبایش ببا اسببتفاده از مبدلهباي تصببمیمگیبري چنببد
شاخصببه شببامل الکتببرا ،پرامسببه ] ،.[6بررسببی تخریببب
سرزمین با کمک سنجش از دور و تاپسیس ] ،[17ارزیابی
و ارائۀ راهکارهباي بهینبه در بیاببانزدایبی ببا روشAHP
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] ،[14تهیۀ نقشه آسیبپذیري بیابانزایی و اولویبتبنبدي
راهبردهاي مقابله با آن با کمک الیوریتم نارتبهاي پرامسه
روش ،[16] AHPارزیابی شاخصهاي بیابانزدایبی ایبران
مرکببزي بببا روشهبباي  ELECTREو روش، [13] AHP
تهیه و تعیین سامانۀ شاخصهاي بیابانزایی با اسبتفاده از
تاپسیس و چارچوب  [15] DPSIRاشباره کبرد .در سبایر
یلببوم از جملببه در رشببتۀ آبخیببزداري نیببز بببراي تعیببین
فاکتورهاي مهم تأثیرگذار در بحب سبیالب از ایبن روش
استفاده میشود که از آن جملبه مبیتبوان ببه مطالعبهاي
اشاره کرد که ببه اسبتخراج هیبدروگرا واحبد لحظبهاي
( )IUHبا استفاده از تئوري آنتروپی شانون در حوزۀ آبخیز
لیقوان در شمال غرب کشور پرداخته شده است ].[4
از روش آنتروپببی شببانون و مببدل تاپسببیس در بح ب
تخریب زمین و بیابانزایی استفاده زیبادي نشبده اسبت و
بیشتر مطالعات موجود با این روشها بیشتر در بح هباي
مببدیریت و زیسببت شناسببی انجببام شببدهانببد .از جملببه
پژوهشهاي انجام شده در این زمینه مطالعبه اسبالمیان و
همکاران مبیباشبد کبه ببا اسبتفاده از روش تاکسبونومی
یددي به اولویتبندي اثرات اجتمایی -اقتصبادي بیاببانی
شببدن در منطقببۀ نظرآببباد شهرسببتان آران و بیببدگل
پرداختند .نتایج مطالعۀ آنها نشان میدهد که از دیبدگاه
جوامببع محلببی شببیوع گببرد و غبببار و مشببکالت زیسببت
محیطی مهمترین یامل مؤثر بر بیابانزایی منطقه اسبت و
شببیوههبباي تعامببل بببا مببردم و اسببتفاده از راهکارهبباي
پیشنهادي آنها کلید حل چالشهاي بیابانزایی میباشبد
] .[3جمعبندي پیشینۀ تحقیق نشان میدهد کبه تعیبین
مناسبترین معیارها و شاخصهبا ببراي ارزیبابی تخریبب
سببرزمین و ارائببه راهکارهبباي مببدیریتی مناسببب بببراي
پیشییري از تخریب و بیابانزایی بسیار با اهمیت و مبورد
توجه اسبت و روشهباي متعبددي امبروزه ببراي تعیبین
اولویت معیارها و شاخصها در مناطق مختل به کار رفته
است .در این مقاله کوشش شده تا با استفاده از روش تابع
آنتروپی شانون به صورت کلی ببه وزن دهبی معیارهبا یبا
مالکهاي ارزیابی پرداخته و سپس با روش تصمیمگیبري
1
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چند معیاره تاپسیس به اولویتبندي شاخصهاي مؤثر ببر
تخریب سرزمین و بیابانزایبی بپبردازیم .نتبایج حاصبل از
این مطالعه میتواند راه گشاي اخذ تصمیمات مناسبتري
جهببت حفا ببت از منببابعطبیعببی کشببور و جلببوگیري از
تخریب و بیابانزایی باشد.

 .2روششناسی
 .1 .2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
محدودۀ مورد مطالعه بخشی از تاالب گباوخونی واقبع
در جرقویه سفلی است که یکی از اکوسیستمهاي شکننده
و بحرانی در استان اصفهان تشخیص داده شده است .ایبن
منطقببه بببا مسبباحت  82329.46هکتببار و مختصببات
جغرافیایی  52درجه و  11دقیقه و  52درجه و  43دقیقه
طول شرقی و  32درجبه و  09دقیقبه و  32درجبه و 27
دقیقه یرض شمالی در جنوب شرقی شهرسبتان اصبفهان
قرار دارد و از نظر محیطی 143کیلبومتر طبول دارد .ایبن
محدوده در تقسبیمات طبر جبامع آب کشبور بخشبی از
دشت شرقی کوهپایه دستجرد (تاالب گاوخونی) با کد -1
 6-1-7را پوشببش مببیدهببد .میببانیین بارنببدگی سبباالنه
منطقه برابر با  107/02میلیمتر و میانیین دماي سباالنه
آن  15/75درجه سانتیگراد میباشبد .اقلبیم منطقبه ببر
اساس روش دومارتن اقلیم خشک ،براساس روش آمببرژه
بیابانی معتدل و براساس روش طبقهبندي کبوپن بیاببانی
سرد میباشد .در بررسی ژئومورفولبوژي منطقبۀ جرقویبه
سببفلی دو واحببد ،سببه تی ب و بیسببت و هفببت رخسبباره
ژئومورفولوژي مورد شناسایی و تفکیک قرار گرفتبه اسبت.
این رخسارههاي ژئومورفولوژي در واحدهاي دشبت سبر و
پالیا قرار دارند.

منابع متعددي از پروژهها و مطالعبات مبرتب ببا تخریبب
سرزمین و بیابانزایی در جهان و مطالعات انجام شبده در
ایببران بررسببی شببد .سببپس بببا اسببتفاده از پرسشببنامه و
نظرخواهی از متخصصان لیستی از  8معیار و  49شباخص
تأثیرگذار تهیه و پرسشنامهاي با  8مالک ارزیابی بر اساس
روش تابع آنتروپی شانون تهیه گردید .این پرسشنامه بین
تعببداد زیببادي از متخصصببان و صبباحب نظببران رشببتۀ
منابعطبیعی (اساتید دانشیاه ها ،مهندسین بخش اجرا در
مراکز تحقیقات استانها ،کارشناسبان ،افبراد محلبی و )...
توزیع و  200پرسشنامه جمبعآوري شبده ببدون تفکیبک
تخصص فرد مورد مطالعه مبنباي ایبن نظبر سبنجی قبرار
گرفت .در این پرسشنامه از متخصصان خواسته شده ببود
که به شاخصهاي طبقهبندي شبده در قالبب  8معیبار ببا
توجه به اهمیتشان در تخریب سرزمین و بیاببانزایبی ببر
اساس مبالکهباي ارزیبابی کبه یببارت بودنبد از :میبزان
تأثیرگذاري بر تخریب سرزمین ،قابل اندازهگیري و کمبی
نمودن ،سهولت در اندازهگیبري و پبایش و ارزیبابی ،قاببل
ایتماد و روایی ،حساس به تغییبرات ،سبهولت در تفسبیر،
مناسب از نظر هزینه و زمان انبدازهگیبري و متناسبب ببا
مقیاس (منطقهاي) امتیازي بین  1تا  9بدهند که  1نشان
دهنده کمترین تبأثیر و اهمیبت و یبدد  9نشبان دهنبده
بیشترین تأثیر و اهمیت در تخریب سرزمین و بیابانزایبی
میباشد .سپس از نتایج حاصل از تمامی این پرسشنامهها
میانیین گرفته شد و براي وزندهبی ببه معیارهباي ذکبر
شده از روش آنتروپی شانون استفاده گردیبد و در نهایبت
نتایج حاصل از وزن مالکهاي ارزیابی و دادههاي ماتریس
بیمقیاس شده ببا روش آنتروپبی شبانون وارد نبرم افبزار
تاپسیس شد و شاخصهاي مبورد نظبر توسب نبرم افبزار
اولویتبندي شدند.
 .1 .2 .2محاسبه وزن معیارها با روش آنتروپی شانون

 .2.2روش تحقیق
به منظور تهیۀ لیستی از شباخصهباي مناسبب ببراي
ارائه به متخصصبان و کارشناسبان در قالبب پرسشبنامه و
آگاهی از نظرات آنها در انتخباب معیارهبا و شباخصهبا،

در مسبببائل تصبببمیمگیبببري بخصبببوص در بحببب
منابعطبیعی معموالً چندین معیار وجود دارد کبه اهمیبت
نسبی آنها با هم متفاوت است .از این رو براي مقایسه به
هریک از این معیارها وزنی داده میشبود ببه طبوري کبه
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مجموع اوزان برابر  1باشد .ایبن وزنهبا در واقبع اهمیبت
نسبی و درجه ارجحیت هر معیار را نسبت به بقیبه ببراي
تصمیمگیري نشان میدهند .آنتروپی در نظریۀ اطالیبات،
یک معیبار یبدم اطمینبان اسبت کبه ببا توزیبع احتمبال
مشخص  Piبیان میشبود .ببراي انبدازهگیبري ایبن یبدم
اطمینان در اجراي این روش الزم است ماتریس تصبمیم-
گیري بر اساس شاخصها و نظرات افبراد تشبکیل شبود و
سپس محاسبات ریاضبی گسبتردهاي ببا هبد وزنهباي
معیارها انجام گیرد .ایبدۀ اصبلی ایبن روش ببر ایبن پایبه
استوار است که هرچه پراکندگی در مقادیر یبک شباخص
بیشتر باشد آن شاخص از اهمیت بیشتري برخوردار است.
بنابراین براي محاسبه اوزان شاخصها به ترتیب زیر یمل
میکنیم ( mتعداد گزینهها میباشد .وزندهی به معیارهبا
به روش آنتروپی شانون مطابق مراحل زیر انجام شد:
 .1تشکیل ماتریس تصمیمگیري ،ماتریس تصمیمگیبري
حاوي اطالیاتی است که آنتروپی میتواند ببه ینبوان
معیبباري بببراي ارزیببابی آن ب به کببار رود و در اینجببا
مبباتریس تصببمیمگیببري نمببرات نهببایی حاصببل از
میانیینگیري از پرسشنامهها میباشد.
 .2کمی کردن ماتریس تصمیمگیبري در صبورت وجبود
دادههاي کیفی
 .3بیمقیاس سازي ماتریس تصبمیمگیبري ،درایبههباي
ماتریس تصمیمگیري به کمک رابطۀ ( )1بی مقیباس
میگردند.
رابطه ()1

𝑗; ∀𝑖.

رابطه ()3

 .6محاسبۀ وزن هریک از شاخصها ،مقدار اوزان هر یک
از شاخصها را مبیتبوان طببق رابطبه ( )4محاسببه
نمود.
رابطه ()4

𝑗∀ ;

𝑖𝑑

𝑛∑=wj

𝑗𝑑 𝑗=1

 .2.2.2اولویتبندی شاخصها بر مبنای روش
تاپسیس
در این مرحله جدول نهایی حاصبل از میبانیینگیبري
وزنی نمرات داده شده توس متخصصبان و وزنهباي ببه
دست آمده براي معیارها با کمک آنتروپی شانون وارد نرم
افزار  TOPSISشد .مدل  TOPSISتوسب هوانب ویبون
( )1981پیشنهاد شد .این مدل ،یکی از بهترین مدلهباي
تصمیمگیري چند شاخصه است و در مباح مبدیریتی از
آن ،استفادۀ زیادي میشود ،در این روش نیز  mگزینه ببه
وسیله  nشاخص ،مورد ارزیابی قرار میگیرند .اساس ایبن
تکنیک بر این مفهوم استوار است که گزینۀ انتخبابی بایبد
کمترین فاصله را با راه حل ایده آل مثبت (بهترین حالبت
ممکن) و بیشبترین فاصبله را ببا راه حبل ایبده آل منفبی
(بدترین حالت ممکن) داشبته باشبد .مراحبل انجبام کبار
یبارتند از:
گام اول :ایجاد ماتریس تصمیمگیري
گام دوم :نرمال سازي یا ببیمقیباس کبردن مباتریس
تصمیمگیري
گام سوم :وزندهی به ماتریس نرمال شده
گام چهارم :تعیین راه حل ایبده آل مثببت و ایبده آل
منفی
گام پبنجم :تعیبین انبدازه فاصبله از راه حبل ایبده آل
مثبت و منفی
گام ششم :محاسبۀ نزدیکی به راه حل ایده آل مثببت
و منفی و همچنین رتبهبندي گزینهها
که تمامی این مراحل توس نرم افزار انجام میشبوند.

𝑗𝑖𝑎
𝑗𝑖𝑎 𝑖=1

𝑛∑ =P

 .4محاسبۀ آنتروپی هر یک از شاخصهبا ببا اسبتفاده از
رابطۀ ( )2که مقبدار آنتروپبی هریبک از شباخصهبا
مقداري بین صفر و یک است.
رابطه ()2

𝑗∀ ; dj=1-Ei

𝑚∑Ei=-K
𝑗∀ ; ]𝑗𝑖𝑝𝑖=1[𝑝𝑖𝑗 ln

 .5محاسبۀ درجبه انحبرا اطالیبات موجبود هریبک از
شاخصها از مقدار آنتروپی آن شباخص از رابطبه ()3
محاسبه میگردد.
1
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مراحل فو از طریق محاسبات ریاضی به شر زیر انجبام
میشوند.
در مرحله اول ماتریس تصمیمگیري موجود با استفاده
از رابطۀ ( )5به یک ماتریس «بیمقیاس شده» تبدیل می
شود.
aij

رابطۀ ()5

m
√∑j=1 aij2

= nij

در مرحله دوم با مفبروض ببودن ببردار  wببه ینبوان
ورودي به الیوریتم طبق رابطۀ ( )6ماتریس«ببیمقیباس»
وزین ایجاد میشود.
{}w=w1,w2, …. , wn

رابطۀ ()6

𝑛𝑉11 𝑉12 𝑉1𝑗 𝑉1
]𝑛W=ND.Wn°n=[𝑉21 𝑉22 𝑉2𝑗 𝑉2
𝑛𝑚𝑉 𝑗𝑚𝑉 𝑉𝑚1 𝑉𝑚2

بببه طببوري کببه  NDماتریسببی اسببت کببه امتیببازات
شاخصها در آن (بیمقیاس) و قابل مقایسه شده اسبت و
 Wn*nماتریسی قطري است که فق یناصر قطبر اصبلی
آن غیر صفر خواهد بود.
در مرحله سوم راه حل ایده آل مثبت و راه حبل ایبده
آل منفی طبق رواب ( )7و ( )8مشخص شدند.
رابطۀ ()7
}∈ 𝐽′) | i=1،2,…,m

𝑗|A ={(maxi v ij| j∈ 𝐽 ), (mini v ij
+

رابطۀ ()8
}A = {(mini v i j | j∈ 𝐽 ), (maxi v i j | 𝑗 ∈ 𝐽′ ) |i=1,2,…,m
-

در مرحله چهارم اندازه جدایی (فاصله) محاسببه مبی-
شود و فاصله گزینه iم با ایده آل از روش اقلیدسبی طببق
رواب ( )9و ( )10مقایسه شد.
رابطۀ ()9

2 0.5
{ ; i=1,2,…,m

( d i+ = { ∑𝑛𝑗=1(𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑗+

رابطۀ (1,2,…,m )10

2 0.5
={ ; i

( d i- = { ∑𝑛𝑗=1(𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑗−

در مرحله پنجم نزدیکی نسبی  Aiبه راه حل ایبده آل
از طریق رابطۀ ( )11محاسبه گردید.
رابطۀ ()11

; 0 ≤ 𝑐𝑙𝑖+ ≤ 1; i = 1,2, … , m

𝑑𝑖−
) (𝑑𝑖+ +𝑑𝑖−

= cl i+

مالحظه میشبود کبه چنانچبه  A=Ai+گبردد آنیباه
 di+=0بوده و خواهیم داشت  cli+=1 :و در صبورتی کبه
 A=Aiشود آنگاه  di-=0ببوده و  cli+=0خواهبد شبد.بنابراین هر اندازه گزینبه  Aiببه راه حبل ایبده آل ()+Ai
نزدیکتر باشد ،ارزش  cli+به واحد نزدیکتر خواهد بود.
در مرحلۀ ششم یا مرحه آخر رتبهبندي گزینهها انجام
شد .به ایبن ترتیبب کبه ببر اسباس ترتیبب نزولبی cli+
میتوان گزینه هاي موجود از مسئله مفروض را رتبهبندي
نمود.

 .3نتایج
با توجه به اهدا و روش ذکر شده و بر اسباس منبابع
مببورد مطالعببه ،لیسببت اولیببۀ نسبببتاً کبباملی از معیارهببا و
شاخصهاي تأثیرگذار بر تخریب سرزمین و بیابانزایبی از
طریببق پرسشببنامه و نظرخببواهی از متخصصببان توسبب
پرسشنامه مطابق جدول شماره  1تهیه شد.
همببانطببور کببه در بخببش روش کببار بیببان شببد وزن
معیارها بر اساس آنتروپی شانون بدست آمد و ببر اسباس
نتببایج حاصببل از وزن معیارهببا ،معیببار مقیبباس بببا وزن
 0/12532داراي ببباالترین وزن و بعببد از آن بببه ترتیببب:
معیارهاي میزان تأثیرگذاري ببر تخریبب سبرزمین ،قاببل
ایتماد و روایی بودن ،سهولت در انبدازهگیبري و پبایش و
ارزیبابی ،سبهولت در تفسبیر ،قاببل انبدازهگیبري و کمبی
نمودن ،مناسب بودن از نظر هزینه و زمان و حساس بودن
به تغییرات داراي اهمیت بودند .ترتیب معیارها بر اسباس
وزن محاسبببه شببده بببا روش آنتروپببی شببانون در جببدول
شبببببببمارۀ  2نشبببببببان داده شبببببببده اسبببببببت.

391

تعیین مهمترین معیارها و شاخصهاي مؤثر بر تخریب سرزمین و بیابانزایی

جدول  .1لیست معیارها و شاخص های تهیه شده برای مطالعه
عامل

معیار

شاخص

اقلیم

شدت خشکسالی ،نرخ تغییر بارش از متوس ساالنه درازمدت ،نبرخ تغییبر دمبا از متوسب سباالنه درازمبدت،
شاخص خشکی

آب

کیفیت آب (هدایت الکتریکی ،سختی آب ،نسببت جبذب سبدیم) ،افبت سباالنۀ سبطح آب زیرزمینبی ،شبدت
بهرهبرداري از منابع آب

خاک

تراکم اشکال فرسایش ،شدت فرسایش ،نرخ شور شدن خاک ،نرخ قلیایی شدن خاک ،تغییر حاصلخیزي ،تغییبر
فشردگی ،رفیت نیهداري آب خاک ،درصد سنیریزه سطحی ،حساسیت پذیري به فرسایش

محیطی

پوشش گیاهی

درصد تاج پوشش گیاهی ،نرخ تولید نسبت به پتانسیل منطقه ،وضعیت پوشش ،بهره برداري از پوشش

اجتمایی و فرهنیی

نرخ مهاجرت ،نرخ رشد جمعیت ،نرخ مشارکت پذیري در پروژهها و طبر هباي منبابع طبیعبی (کباري ،مبالی،
تصمیم گیري) ،میزان آگاهی و دانش بهرهبرداران ،میزان بهرهگیري از دانش بومی ،وجبود نیبروي متخصبص و
کارآمد

اقتصادي

اندازۀ اقتصادي واحد بهرهبرداري ،میزان درآمد سرانه خانوار ،نرخ بیکباري ،نبرخ تبورم ،سبهم درآمبد خبانوار از
مشاغل وابسته به منابع طبیعی ،تکنولوژي و توسعۀ شهرها (نسبت اراضی مسکونی و شهري به باغی و زرایبی و
جنیلها و مراتع)

مدیریتی

شدت بهرهبرداري ،تغییر ارزش زمین ،تغییر کاربري اراضی ،سطح یملیات حفا بت و احیباء ،وجبود تشبکیالت
سازمانی مفید و مؤثر ،استفادۀ بهینه از امکانات و نیروهاي موجود ،بهرهبرداري بهینه از پتاسیلهباي سبرزمین،
میزان تأمین و تخصیص به موقع ایتبارات ،کارایی قوانین و مقررات موجود و ضمانت اجرایی آنها

کشاورزي

بازده آب آبیاري  ،میزان تطبیق الیوي کشت و روش آبیاري با شرای منطقه ،نرخ یملکبرد محصبوالت نسببت
به متوس منطقه ،آلودگی آب و خاک ،نرخ کاربرد سموم و آفتکشها

انسانی

جدول  .2وزن مالکهای ارزیابی با آنتروپی شانون
ترتیب

معیار (مالک ارزیابی)

وزن محاسبه شده با آنتروپی شانون

1
2
3
4
5
6
7
8

مقیاس منطقهاي
میزان تأثیرگذاري بر تخریب سرزمین
قابل ایتماد و روایی بودن
سهولت در اندازهگیري و پایش و ارزیابی
سهولت در تفسیر
قابل اندازهگیري و کمی نمودن
مناسب بودن از نظر هزینه و زمان
حساس بودن به تغییرات

0/12532
0/12531
0/12528
0/12514
0/12511
0/12510
0/12482
0/12389

طبقهبندي شده است .با توجه به نتایج این جدول به نظبر
متخصصان شباخص شبدت بهبرهببرداري از منبابع آب در
معیببار آب بیش بترین تببأثیر و شبباخص اسببتفاده بهینببه از
امکانات و نیروهاي موجبود در معیبار مبدیریتی کمتبرین
تأثیر را در تخریب سرزمین و بیابانزایی دارند.

نتایج ارزیابی و رتبهبندي شاخصها براساس وزنهباي
داده شده به معیارها با استفاده از مدل  TOPSISو ضریب
نزدیکی مربوط به هرکدام از شاخصهاي مرببوط ببه هبر
معیار در شکلهاي شماره  1تا  8نمایش داده شبده اسبت
و ترتیبب اهمیبت همبه شباخصهبا در جبدول شبمارۀ 3
1
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شکل  .1ضریب نزدیکی شاخصهای معیار اقلیم

شکل  .2ضریب نزدیکی شاخصهای معیار آب

شکل  .3ضریب نزدیکی شاخصهای معیار خاک
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شکل  .4ضریب نزدیکی شاخصهای معیار پوشش گیاه

شکل  .5ضریب نزدیکی شاخصهای معیار اجتماعی و فرهنگی

شکل  .6ضریب نزدیکی شاخصهای معیار اقتصادی
1
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شکل  .7ضریب نزدیکی شاخصهای معیار کشاورزی

شکل .8ضریب نزدیکی شاخصهای معیار مدیریتی
جدول  .3ترتیب شاخصهای تخریب سرزمین و بیابانزایی با استفاده از مدل TOPSIS
شاخص

معیار مربوطه

ضریب نزدیکی

ردی
1

شدت بهرهبرداري از منابع آب

آب

0/790

2

نسبت جذب سدیم

آب

0/714

3

نرخ تغییر بارش از متوس ساالنۀ درازمدت

اقلیم

0/595

4

نرخ افت سطح آب زیرزمینی

آب

0/593

5

شدت خشکسالی

اقلیم

0/588

6

درصد تاج پوشش

پوشش گیاهی

0/568

7

رفیت نیهداري آب و خاک

خاک

0/552

8

تغییر کاربري اراضی

مدیریتی

0/550

9

هدایت الکتریکی

آب

0/546

10

شاخص خشکی

اقلیم

0/541
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ادامه جدول 3
شاخص

معیار مربوطه

ضریب نزدیکی

ردی
11

نرخ تغییر دما از متوس ساالنۀ درازمدت

اقلیم

0/518

12

شدت بهرهبرداري

مدیریتی

0/513

13

نرخ شورشدن خاک

خاک

0/465

14

وضعیت پوشش

پوشش گیاهی

0/443

15

میزان بهرهبرداري از پوشش

پوشش گیاهی

0/442

16

سطح یملیات حفا ت و احیاء

مدیریتی

0/436

17

بازده آب آبیاري

کشاورزي

0/435

18

نرخ رشد جمعیت

اجتمایی و فرهنیی

0/433

19

میزان تطبیق الیوي کشت و روش آبیاري با شرای منطقه

کشاورزي

0/430

20

شدت فرسایش

خاک

0/417

21

نرخ تولید نسبت به پتانسیل منطقه

پوشش گیاهی

0/414

22

تغییر ارزش زمین

مدیریتی

0/406

23

اندازه اقتصادي واحد بهره برداري

اقتصادي

0/400

24

نرخ یملکرد محصوالت نسبت به متوس منطقه

کشاورزي

0/395

25

نرخ بیکاري

اقتصادي
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26

سختی آب

آب

0/391

27

تغییر حاصلخیزي

خاک

0/390

28

نرخ مهاجرت

اجتمایی و فرهنیی

0/389

29

سهم درآمد خانوار از مشاغل وابسته به منابع طبیعی

اقتصادي

0/385

30

میزان درآمد سرانه خانوار

اقتصادي

0/385

31

نرخ قلیایی شدن خاک

خاک

0/377

32

آلودگی آب و خاک

کشاورزي

0/368

33

نرخ تورم

اقتصادي

0/339

34

حساسیتپذیري به فرسایش

خاک

0/320

35

تراکم اشکال فرسایش

خاک

0/267

36

نرخ کاربرد سموم و آفتکشها

کشاورزي

0/262

37

بهرهبرداري بهینه از پتانسیلهاي سرزمین

مدیریتی

0/259

38

نرخ مشارکتپذیري در پروژهها و طر ها

اجتمایی و فرهنیی

0/254

39

میزان تأمین و تخصیص به موقع ایتبارات

مدیریتی

0/218

40

وجود تشکیالت سازمانی مفید و موثر

مدیریتی

0/216

41

تغییر فشردگی

خاک

0/215

42

تکنولوژي و توسعه شهرها

اقتصادي

0/210

43

وجود نیروي متخصص و کارآمد

اجتمایی و فرهنیی

0/185

44

میزان آگاهی و دانش بهرهبرداران

اجتمایی و فرهنیی

0/177

45

درصد سنیریزه سطحی

خاک

0/166

46

میزان بهرهگیري از دانش بومی

اجتمایی و فرهنیی

0/139

47

برنامهریزي جامع و کارآمد

مدیریتی

0/128

48

کارایی قوانین و مقررات موجود و ضمانت اجرایی آنها

مدیریتی

0/124

49

استفاده بهینه از امکانات ونیروهاي موجود

مدیریتی

0/112

1
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نتایج حاصبل از مبدل تاپسبیس ،ترتیبب رتببهبنبدي
شاخصها از باالترین رتبه تا کمترین رتببه را ببه صبورت
زیر نشان میدهد.
همچنین معیار آب با میانیین وزنی  0/606مهمتبرین
معیار و پس از آن به ترتیب معیارهاي اقلبیم ببا میبانیین
وزنی  ،0/560پوشش با میانیین وزنی  ،0/466کشباورزي
با میانیین وزنی  ،0/407خاک با میبانیین وزنبی ،0/352
اقتصادي با میانیین وزنی  ،0/351اجتمبایی فرهنیبی ببا
میببانیین وزنببی  0/278قببرار گرفتببه و در نهایببت معیببار
مدیریتی با میانیین وزنی  0/243کم اهمیتترین معیار از
نظر متخصصان بوده است.

 .4بحث و نتیجهگیری
در این مطالعه سعی شده است با نیرشی متفباوت ببه
مقوله شاخصهاي تأثیرگذار بر تخریب سرزمین و بیاببان-
زایی از لحاظ نقشی که در مدیریت ،ارزیابی و پایش دارند
پرداخته شود .نتایج به دست آمبده از آنتروپبی شبانون در
وزندهی به مالکهاي ارزیابی نشان مبیدهبد کبه معیبار
مقیاس منطقهاي با وزن  0/12532داراي بباالترین وزن و
اهمیت در میان مالکهاي ارزیابی است که این ببا نتبایج
حلببی سبباز و همکبباران ( )2011کببه بببه بررسببی روش
شناختی مقیاس در مطالعات محیطبی پرداختنبد و نتبایج
مطالعه آنها نشان دهندۀ این بود که الزم است در ابتداي
هر مطالعه در منابعطبیعی موضوع مدلهباي محیطبی در
قبال مقیاس تبیین شبود مطابقبت دارد ] .[8نتبایج ایبن
بررسی به روشنی نشان میدهد که مدلهاي محیطی کبه
قصدشان تفسیر طبیعت است ،نخست باید موضع خبود را
نسبت به مقیاس دادههاي ورودي و خروجی تعیین کنند،
درغیر این صورت از کاراییشان کاسته خواهد شد .بنابراین
با توجه به این نتایج در بررسبی و انتخباب شباخصهباي
مناسب مطالعۀ تخریبب زمبین و بیاببانزایبی ،معیارهباي
گفتببه شببده بببراي ارائببه یببک سیسببتم جببامع و مناسببب
شاخصها براي ارزیابی یک منطقه حائز اهمیت است کبه

البته ممکن است با توجبه ببه یوامبل مختلب و منباطق
مختل معیارهاي متنوعتري مورد استفاده قبرار گیرنبد و
اهمیت آنها متفاوت باشد.
صبوري راد و همکاران ( )2012در مطالعۀ خود ببراي
تعیین مهمترین شاخصهاي مؤثر در بیابانزایبی ببر پایبۀ
چارچوب مفهومی  DPSIRو روشهاي تصمیمگیري چند
معیاره (مطالعه موردي :میاندهی فی آباد) از پنج معیبار
سببهولت پببایش و ارزیببابی ،نقببش پببیش برنببدگی ،نقببش
بازدارندگی ،مقیاس و قابلیت سنجش ببا داده سبنجش از
دور استفاده کردند] .[12نتایج مطالعه آنها نشان داد کبه
معیار نقبش بازدارنبدگی ببا وزن  0/322داراي بیشبترین
اهمیت میباشد و بعد از آن دو معیار نقش پیش برنبدگی
و قابلیت سنجش با داده  RSبا وزنهاي یکسبان  0/21در
درجه دوم اهمیت مبیباشبند و بعبد از آن ببه ترتیبب دو
معیببار سببهولت پببایش و ارزیببابی و مقیبباس بببا وزنهبباي
 0/141و  0/117قرار دارند .معیبار نقبش بازدارنبدگی در
ایببن مطالعببه ببباالترین وزن را بببه خببود اختصبباص داده و
مهمترین یامل ارزشیابی شاخصها با توجه ببه هبد مبا
که مقابله و کنترل این پدیده است ،میباشبد .در مطالعبه
آنها معیبار مقیباس کبمتبرین وزن را دارد کبه یلبت آن
کوچک بودن منطقه و ماهیت شاخصهاي انتخباب شبده
میباشد که کمترین تاثیر را بر شباخصهبا دارد و چنبین
معیاري براي گزینش شاخصها در چنین شرایطی چندان
اهمیتی ندارد.
سپهر و همکاران ( )2012در مطالعه خود براي تعیین
سامانهاي براي شاخصهاي بیابانزایی از سه معیار ایتببار
محلی ،مقیاس و قابلیت پایش و ارزیابی اسبتفاده نمودنبد
].[15
نسترن و همکاران ( )2010در تحلیل و اولویبتبنبدي
توسعه شهر اصفهان براي وزندهی به شاخصهباي مبورد
بررسببی از روش آنتروپببی شببانون اسببتفاده نمودنببد ].[10
نتایج رتبهبندي بر اساس الیوریتم تاپسیس در مطالعه مبا
نشان داد که شاخص شدت بهبرهببرداري از منبابع آب ببا
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وزن  ،0/790شاخص نسبت جذب سدیم ببا وزن ،0/714
نببرخ تغییببر بببارش از متوس ب سبباالنه درازمببدت بببا وزن
 ،0/595نرخ افبت سبطح آب زیرزمینبی ببا وزن  0/593و
شدت خشکسبالی ببا وزن  0/588ببه ترتیبب مهبمتبرین
شبباخصهبباي تأثیرگببذار در بحبب تخریببب سببرزمین و
بیابانزایی از نظر خبرگان شناسایی شدند که همه متعلبق
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گرفته ،نشان میدهد مدل تاپسیس روشی انعطا پبذیر و
مقرون به صبرفه اسبت و اببزاري مناسبب ببراي معرفبی،
انتخاب و وزندهی به شاخصها در مطالعبات مختلب ببه
منظور بررسیهاي بیشتر محسوب میشود و ببا مشبخص
کردن اولویتها در مواجه با تصمیمات مدیریتی پیچیبده،
کارآمد و مفید است.
نتیجۀ حاصل از این مطالعه نشان میدهد که اسبتفاده
از روش وزندهی به مالکهاي ارزیابی با آنتروپی شانون و
رتبهبندي شاخصها از نظر اهمیت با تاپسیس بیانیر ایبن
است که مدل تاپسیس روشی انعطبا پبذیر و مقبرون ببه
صبرفه اسبت و ابببزاري مناسبب بببراي معرفبی ،انتخبباب و
وزندهی به شاخصهبا در مطالعبات مختلب ببه منظبور

به معیارهاي محیطی آب و اقلیم مبیباشبند و ببه ینبوان
شاخصهایی هستند که بایبد جهبت پبایش و مبدیریت و
کنترل تخریبب سبرزمین و بیاببانزایبی مبورد بررسبی و
ارزیابی قرار گیرند .این شاخصها از جهت اینکه بیشترین
نزدیکی نسببی را در رتببهبنبدي بدسبت آوردهانبد داراي
بیشترین اهمیت هستند و میتوان چنین گفت که جهبت
برنامههاي کنترل و احیبا و مبدیریت تخریبب سبرزمین و
بیابان ،توجه به آنها و در نظبر گبرفتن آنهبا در اولویبت
کاري طر ها قرار میگیرد .شاخصهبایی چبون اسبتفاده
بهینه از امکانات و نیروهاي موجود با وزن  ،0/112کارایی
قوانین و مقررات موجود و ضمانت اجرایبی آنهبا ببا وزن
 ،0/124برنامهریزي جامع و کارآمد با وزن  0/128که هر
سه متعلق ببه معیبار مبدیریتی هسبتند ،شباخص میبزان
بهرهگیري از دانش بومی با وزن  0/139متعلق ببه معیبار

بررسیهاي بیشتر محسوب میشود و ببا مشبخص کبردن
اولویتها در مواجه با تصمیمات مدیریتی پیچیده ،کارامبد
و مفید است.
استفاده از این روش میتواند مبدیران و برنامبهریبزان
مربوطببه در بخببش جلببوگیري از تخریببب و بیابببان را در
شناسایی اولویت هاي مؤثر بر تخریب و بیابان زایی و ارائۀ
برنامههاي مناسب براي مدیریت و احیاي اراضبی تخریبب
شده یباري نمایبد .نکتبۀ قاببل توجبه در اسبتفاده از ایبن
روشها این است که نظرخواهی از طریق پرسشنامه بایبد

اجتمایی و فرهنیی و درصد سنیریزه خاک از معیار خاک
با وزن  0/166به ترتیب کم اهمیتترین شاخصهاي موثر
بر تخریب سرزمین و بیابانزایی از نظر خبرگان تشبخیص
داده شدند .به طبور کلبی اسبتفاده از روش وزندهبی ببه
مببالکهبباي ارزیببابی بببا آنتروپببی شببانون و رتبببهبنببدي
شاخصها از نظر اهمیت با تاپسیس در پژوهشهاي انجام

در بین سطو مختل و افبراد ببا تخصبصهباي مختلب
انجام شود تا از سمت و سو گرفتن نظرات و به دنببال آن
در نظر گرفتبه نشبدن مسبائل مهبم و مشبکلسباز ببراي
مدیریت این بخشها جلوگیري شود.
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