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 چکیده
اي است که مناطق مختلف جهان بویژه مناطق خشک، نیمه خشک و نیمه امروزه بیابانی شدن اراضی پدیده

که مبتنی بر جمع  IMDPA کند. در این پژوهش با استفاده از دو روش جدید ایرانیمرطوب را تهدید می
خیر شدن محدوده شهر الر طی نیم قرن اکه مبتنی بر جمع حسابی است، پتانسیل بیابانی  MICDهندسی و
)، با تاکید بر معیار توسعه شهري و صنعتی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است. 1384ا ت 1334(از سال 

هکتار) در کالس کم  67/4348درصد از کل منطقه ( IMDPA ،79/43نتایج نشان داد بر طبق  روش 
 هکتار) در کالس 21/2049درصد ( 09/21هکتار) در کالس متوسط،  36/3476درصد ( 01/35زایی، بیابان

، MICDکه از روش زایی قرار دارد در حالی) در کالس خیلی شدید بیابان54/10درصد ( 11/0شدید و 
 92/2619درصد ( 38/26زایی، هکتار) در کالس کم بیابان 12/4349درصد از کل مساحت منطقه ( 8/43

رفت. در مجموع زایی قرار گهکتار) در کالس شدید بیابان 2961درصد ( 82/29هکتار) در کالس متوسط و 
ها با فرآیند تحلیل از طریق مقایسات زوجی شاخص MICDدهی در مدل با توجه به اینکه نحوه امتیاز

محدوده  تکنوژنیکزایی تري از وضعیت بیابان) انجام گرفته است، نتایج قابل قبولAHPسلسله مراتبی (
 است. تر، ارائه داده که به واقعیت نزدیکIMDPAشهر الر نسبت به مدل 

 کلیدي:  واژگان

 شدنبیابانی

توسعه شهري و 

 صنعتی

  IMDPAمدل 

 MICDمدل 

 شهر الر

 مقدمه

 میاقل رییتغ و یانسان يهاتیفعال اثر در مرطوبمهین خشک و خشکمهین خشک مناطق در یاراض بیتخر از عبارت ییزاابانیب
فاکتور  چندین حاصل ) که1994مین گوت، گشت ناپذیر است (زایی یک فرآیند بربیابان .)2012دودوریکو و همکاران، ( است
 و زیست محیط در متحد ملل سازمان کنفرانس( پیوسته، از جمله فشار انسان و تغییرات اقلیم بر محیط زیست طبیعی استبهم
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؛ 1991و همکاران، (درجین  دهدزایی به طور عمده در مناطق خشک رخ میبیابان). 2006یر، ؛ آدامو و کریس می1992، توسعه
  ).2006(آراندالز،  گذارنداي از محیط، اقلیم و جوامع تاثیر میاما بر طیف گسترده، )2007؛ سیواکومار، 1995کاساس، 

 اصطالحاً است، همراه بشري هايدخالت و بیوماس کاهش پدیده با که اراضی کاربري تغییر و رویهبی هايساز و ساخت
 زاییبیابان دیدهپ شدن پدیدار در انسانی عوامل. شودمی نامیده صنعتی و شهري توسعه دیگر عبارت به ای و تکنوژنیک زاییبیابان
 انجام ،فرسایش زمین، کاربري تغییر بطوریکه شود،می زاییبیابان سرعت افزایش موجب و داشته کلیدي و اساسی نقش

 پوشش حذف ،)خاك و آب( زیست محیط آلودگی و مسمومیت زدایی،جنگل کشاورزي، اراضی در اصولی غیر هايزراعت
 اندازدمی مخاطره به را جهان طبیعی منابع سالمت که … و گرمایی انرژي تولید و سوخت در آن از استفاده منظور به گیاهی

 . )1375 مهاجري، و اختصاصی( دهندمی رخ زمین از اصولی غیر استفاده خاطر به موارد بیشتر در
 ارزیابی ایرانی مدل و اختصاصی رضا محمد توسط )1MICD( ایران در زاییبیابان یافته بسط بنديطبقه روش اساس همین بر

 و ساختاري مطالعاتی، نیازهاي اساس بر کشور برجسته محققان و استادان از جمعی توسط )2IMDPA( زاییبیابان پتانسیل
 زاییانبیاب بر مؤثر عوامل هامدل این در. است شده تدوین ایران بر حاکم اکولوژیکی و اقتصادي محیطی، شرایط و کاربردي

 در مؤثر اصلی عامل وزنی ترازوي صورت به سپس و گرفته قرار بررسی مورد زاییبیابان هايشاخص و محیطی انسانی، از اعم
  شود.می رسیمت زاییبیابان فعلی وضعیت نقشه نهایت در و ارزیابی زاییبیابان شدت و گرددمی مشخص زاییبیابان

 احمدي. دانکرده استفاده ایران مختلف مناطق در زاییبیابان ارزیابی براي روش دو این از کشور محققان از کمی تعداد تاکنون
 دادند قرار بررسی مورد MICD و ICD مدل از استفاده با را یزد مهریز منطقه زاییبیابان فعلی وضعیت) 1384( همکاران، و
 .کردند تهیه اییزبیابان نقشه و

 بیدگل و انآر منطقه در انسانی هايفعالیت از متأثر زاییبیابان فعلی شدت بیولوژیکی، هايشاخص بررسی در ،)1387( وصالی
 قرار زاییبیابان متوسط کالس در IMDPA ایرانی مدل امتیازدهی جدول طبق که آورد دست به 31/2 منطقه کل براي را

 بر را دیز شهر محدوده زاییبیابان در اراضی کاربري تغییرات نقش ارشد، کارشناسی نامهپایان قالب رد ،)1383( تازه .گیردمی
زایی ترین عوامل بیابانو نشان داد که در حال حاضر مهم داد قرار بررسی مورد IMDPA زاییبیابان مدل ارزیابی اساس

کاهش  و هسران سبز فضاي کاهش عل (افزایش شهر نشینی)،بالف جمعیت به بالقوه جمعیت محدوده شهر یزد، نسبت پذیرش
هاي و با تاکید بر شاخص IMDPA)، با استفاده از مدل 1388سرانه (زیست توده) در سال بوده است. صادقی، ( نسبت تولید

 که داد نشان جنتای داد و شدن اراضی محدوده شهر اصفهان را مورد بررسی و ارزیابی قرار، وضعیت بیابانیتکنوژنیکزایی بیابان
 تاثیر نکمتری مطالعاتی محدوده در معدن و جاده تراکم شاخص و تاثیر بیشترین اراضی محدوده در سبز فضاي سرانه شاخص

زایی محدوده ) براي ارزیابی وضعیت بیابانتکنوژنیکدارد. این پژوهش از معیار توسعه شهري و صنعتی ( منطقه زاییبیابان در را
نسبت پذیرش جمعیت بالقوه به جمعیت  -1ده کرده است، این معیار شامل پنج شاخص است که عبارتند از: شهر الر استفا

مرتعی به مسکونی و  -نسبت تبدیل اراضی جنگلی -3باغی به مسکونی و صنعتی  -نسبت تبدیل اراضی زراعی -2بالفعل 
و  IMDPAر نفر. این پنج معیار در قالب دو مدل میزان سرانه فضاي سبز به ازاي ه -5تراکم جاده و معدن و  -4صنعتی 

MICD .زایی به روش در مدل ایرانی ارزیابی بیابان در محدوده شهر الر با هم مقایسه شده استIMDPA  امتیاز کلی این
 )،3AHPبا انجام تحلیل سلسه مراتبی ( MICDکه روش گردد در حالیمعیار از طریق جمع هندسی هر پنج عامل محاسبه می

ها بدست آمد. همچنین روش بندي گردید و امتیاز کلی معیار توسعه شهري و صنعتی با جمع حسابی عاملها، اولویتعامل
MICD با توجه به شرایط منطقه مورد مطالعه بازه امتیازدهی متفاوت خواهد بود اما در مدل ،IMDPA  یک بازه عددي ثابت

                                                           
1  Modified Iranian Classification of Desertification 
2  Iranian Model for Desertification Potential Assessment 
5- Analytical Hierarchy Process  
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شدن ایران استفاده خواهد شد. هدف کلی از تحقیق حاضر بررسی شدت بیابانی در نظر گرفته شده است که براي تمام مناطق
با یکدیگر در منطقه مورد مطالعه  MICDو  IMDPAباشد و هدف جزئی آن مقایسه نتایج حاصل از هر دو مدل شهر الر می

 است.

 

 مواد و روش

 منطقه مورد مطالعه 

 عرض و شرقی 54° 23 َ 34" تا 54° 16 48َ"و مختصات جغرافیایی  هکتار 04/9930منطقه مورد مطالعه با وسعت حدود 
 .)1در شهر الر در استان فارس قرار دارد (شکل  شمالی 27° 41 54َ" تا 27° 38 4َ" جغرافیایی

 

 

 

 

 

 

 

 
 : موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه1 شکل

 

 صاتمشخ از. دهدمی تشکیل را منطقه هايبارش غالب تیپ که شودمی زمستانی هايباران ریزش موجب ايمدیترانه هواي توده

 دوره طول در الر، ستگاهیا در باران انهیسال زشیر متوسط. است مک بارش شده، واقع آن در الر شهر هک کخش و معتدل میاقل

 آماري دوره در ماهانه نسبی رطوبت توسطم. باشدیم تگرگ و باران نوع از هک بوده متریلیم 2/201) 1368 -1390( يآمار

 ).1390 کشور، هواشناسی سازمان( است درصد 42) 1368 -1390(
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 روش 

 تصاویر هوایی، هايعکس موضوعی، هاينقشه جمله از پایه اطالعات منطقه از بازدید و مختلف هايگزارش بررسی با

 هايعکس از پژوهش این در. گردید مشخص مطالعه مورد طقهمن محدوده و گردآوري نیاز مورد اطالعات سایر و ايماهواره

 تهیه براي Google Earth تصاویر و 2005 سال به مربوط IRS-P5 ايماهواره Pan تصویر و 1346 ،1334 هايسال هوایی

 تصویر یقتلف زا کاري هايواحد بنديطبقه منظور به همچنین. است شده استفاده منطقه کاري واحد نقشه و اراضی کاربري نقشه

 .شد استفاده چشمی تفسیر روش به ارث گوگل تصویر و متر 5/2 مکانی تفکیک قدرت با IRS-P5 ماهواره PAN سنجنده

 کم زاریمد باغی، زراعی، اراضی صنعتی، و مسکونی مناطق( شد تعریف و مشخص منطقه در کاربري طبقه شش ترتیب بدین

 .دهدمی نشان را تحقیق جریانی نمودار نیز 3 شکل). 2شکل) (کوهستان و مرتعی بازده،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 یمطالعات محدوده یاراض يکاربر نقشه. 2 شکل
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 . نمودار مراحل تحقیق3شکل

 IMDPAروش 

 اگانهجد صورت به شاخص هر به مربوط جدول اساس بر و زاییبیابان در آن تاثیر به توجه با شاخص هر عددي ارزش ابتدا
 زاییانبیاب نقشه و گردید محاسبه منطقه کل براي شاخص هر کمی ارزش وزنی متوسط. شد تعیین مطالعه مورد محدوده براي

 زایییابانب پتانسیل و وضعیت دهنده نشان که تکنوژنیک معیار زاییبیابان نقشه نهایت در. شد ترسیم شاخص هر به مربوط
 بر ،GIS در اطالعاتی هايالیه گذاري هم روي و آن به مربوط هايشاخص هندسی میانگین طریق از است، مطالعاتی منطقه
 آمد. دست به 1 رابطه اساس

IMDPA                                                            )1رابطه ( = �∏ Qi
5
i=1 �

1
5 =  �Q1 × Q2 × Q3 × Q4 × Q5

5            
            DM = (Q1× Q2 × …×Qn) 1/n  

DM :1و  زاییبیابان کلی شدت نقشهQ تا nQ :1390 سپهر، و اختصاصی( زاییبیابان هايشاخص( 
 دهد.زایی نشان میرا جهت ارزیابی وضعیت بیابان تکنوژنیکهاي معیار امتیازات مربوط به شاخص 1جدول 

 
 )1390، معیار تکنوژنیک (اختصاصی و سپهر -زاییهاي ارزیابی بیابان. شاخص1جدول

 شاخص
 هازایی و دامنه امتیازدهی شاخصوضعیت بیابان

 )4(خیلی شدید  )3(شدید  )2(متوسط  )1(ناچیز  کم و
5/1- 1 5/2- 6/1 5/3- 6/2 4- 6/3 

بر اساس توان  نسبت پذیرش جمعیت بالقوه به جمعیت بالفعل

 محیطیزیست
5/1> 5/1- 1 1- 5/0 5/0< 

 <75 50-75 25 -50 >25 اراضی باغی و زراعی به نسبت اراضی مسکونی و صنعتی

 <75 50-75 25 -50 >25 اراضی مرتعی و جنگلی هنسبت اراضی مسکونی و صنعتی ب

 <2km/km( 10< 20-10 40-20 40(تراکم جاده و معدن 

 >2m( 100> 100- 50 50-20 20( میزان فضاي سبز (باغی، خانگی، پارك) به ازاي هر نفر

هاي هواییعکس  
 Google Earthو  IRS-P5 تصاویر

هندسی تصحیح  

 مطالعات پایه

 بررسی مرور منابع و جمع آوري اطالعات

تفسیر بصري

 تهیه نقشه کاربري اراضی

 MICD روشIMDPA روش

زایی منطقهتهیه نقشه شدت بیابان  

هاي کاربري اراضیارزیابی صحت نقشه  

واحد کاري تهیه نقشه   
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 MICDروش 
هاي است با این تفاوت که ارزش کمی هر شاخص بصورت جداگانه براي محدوده IMDPA، همانند روش MICDوش ردر 

آید. ت میبدس آن به هاي مربوطزایی معیار تکنوژنیک از طریق جمع حسابی شاخصشود و نقشه بیابانمطالعاتی با هم جمع می
ها یت آني تعریف شده با توجه به درجه ارجحهاذاري شاخصگپذیري دامنه ارزشانعطاف MICDهاي روش یکی از ویژگی

 کند. براي این منظور با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبیکار از نظر خبرگان و کارشناسان استفاده میاست که براي این
)AHPبه تهیه پرسشنامه ها اقدام بندي آنها و اولویتها، براي برآورد وزن نسبی شاخص)، پس از مشخص شدن شاخص

ها از طریق میانگین هندسی در نرم افزار کارشناس و تلفیق نظرات آن 30مقایسات زوجی شد و در نهایت با اخذ نظرات تعداد 
Expert Choiceدر روش 2ها مشخص شد (جدول ها و اولویت آن، وزن شاخص .("AHP " میزان ناسازگاري قابل تحمل

 بدست آمد. 06/0). در این پژوهش نرخ ناسازگاري 1379است (قدسی پور،  در نظر گرفته شده 1/0کمتر از 
 

 (نگارندگان) AHPها با . ارزیابی و خبره سنجی شاخص2جدول
 هاوزن شاخص ها در محدوده شهر الرشاخص اولویت

 385/0 باغی به مسکونی و صنعتی -نسبت اراضی زراعی 1

 256/0 نسبت جمعیت بالقوه به جمعیت بالفعل 2

 186/0 مرتعی به مسکونی و صنعتی -نسبت تبدیل اراضی جنگلی 3

 094/0 تراکم جاده و معدن 4

 076/0 نسبت میزان سرانه فضاي سبز به ازاي هر نفر 5

 
بندي و نظر کارشناسان و خبرگان، دامنه ارزش عددي متفاوتی براي هر شاخص در نظر گرفته شد. در بر اساس این اولویت

، براي هر کالس 100تا  0ترین دامنه ارزش گذاري بین امتیازدهی نهایی نیز با استفاده از نظر خبرگان مناسبنهایت براي 
 و هر واحدکاري به مربوط هايشاخص حسابی میانگین امتیاز کلی در این روش از طریقدر نهایت  ).3مشخص شد (جدول 

 بدست آمد. GIS در اطالعاتی هايالیه گذاري هم روي
 (نگارندگان) MICDمعیار تکنوژنیک، روش  -زاییهاي ارزیابی بیابان. شاخص3جدول

 

 بندياولویت
 شاخص

 هازایی و دامنه امتیازدهی شاخصوضعیت بیابان

 )4(خیلی شدید  )3(شدید  )2(متوسط  )1(کم و ناچیز 
7- 0 15- 7 25- 15 35- 25 

 <75 50-75 25 -50 >25  راعیز و باغی اراضی با صنعتی و مسکونی اراضی نسبت 1

2 
نسبت پذیرش جمعیت بالقوه به جمعیت بالفعل بر اساس توان 

   زیست محیطی
6- 0 12- 6 18- 12 25- 18 
5/1> 5/1- 1 1- 5/0 5/0< 

 نسبت اراضی مسکونی و صنعتی با اراضی مرتعی و جنگلی  3
4- 0 8- 4 14- 8 20- 14 

25< 50- 25 75-50 75> 

  km2(km/2( جاده و معدن تراکم 4
2- 0 4- 2 7- 4 10- 7 

10< 20-10 40-20 40> 
 

5 
 )2m(خانگی، پارك) به ازاي هر نفر  میزان فضاي سبز (باغی،

2- 0 4- 2 7- 4 10- 7 

100> 100- 50 50-20 20< 

 50-100 20-50 10-20 0 -10 بازه امتیاز دهی نهایی

 



 ... و IMDPAهاي زایی با روششدت بیابان ارزیابی   اختصاصی شاکري و 

 

61

هاي هاي توپوگرافی منطقه انجام شد. نتایج ارزیابی صحت نقشها استفاده از نقشههاي کاربري اراضی بصحت سنجی نقشه
 آمده است. 4کاربري اراضی تهیه شده در جدول 

 
 )1334-1384هاي کاربري اراضی بازه زمانی (. ارزیابی صحت نقشه4جدول

 ضریب کاپا دقت کلی بازه زمانی (سال)

1334 9/90 75/86 

1346 88 76/83 

1384 90 44/88 

 
 ها (نتایج) یافته

 :است زیر شرح تکنوژنیک به معیار امتیازدهی از حاصل نتایج
 خیلی( 4 کالس در ،68/3 عددي ارزش با بالفعل جمعیت به بالقوه جمعیت پذیرش نسبت ، شاخصIMDPAدر روش 

 شاخص ،)شدید( 3 کالس در ،72/2 عددي ارزش با زراعی و باغی اراضی به صنعتی و مسکونی اراضی نسبت شاخص ،)شدید
 و جاده تراکم شاخص ،)کم( 1 کالس در ،14/1 عددي ارزش با مرتعی و جنگلی اراضی به صنعتی و مسکونی اراضی نسبت
 خیلی( 4 کالس در ،6/3 عددي ارزش با نفر هر ازاي به سبز فضاي شاخص و) متوسط( 2 کالس در ،5/1 عددي ارزش با معدن
 گیرد و منطقه مورد مطالعه چهار طبقه کم، متوسط، شدید و خیلی شدید تقسیم شد. جمع هندسیمی قرار زاییبیابان) شدید
  .قرار گرفت زایی متوسطبیابان کالس شد که 15/2 تکنوژنیک زاییبیابان هايشاخص بالفعل وضعیت عددي ارزش

 ارزش اب زراعی و باغی اراضی به صنعتی و مسکونی اراضی نسبت که مبتنی بر جمع حسابی است، شاخص MICDبا روش 
 کالس در ،5/23 عددي ارزش با بالفعل جمعیت به بالقوه جمعیت پذیرش نسبت ، شاخص)شدید( 3 کالس در ،2/19 عددي

 1 کالس در ،2/1 عددي ارزش با مرتعی و جنگلی اراضی به صنعتی و مسکونی اراضی نسبت شاخص ، ،)شدید خیلی( 4
 عددي ارزش با نفر هر ازاي به سبز فضاي شاخص و) کم( 1 کالس در ،5/1 عددي ارزش با معدن و جاده تراکم شاخص ،)کم(
 زاییبیابان هايشاخص بالفعل وضعیت عددي ارزش حسابی گیرد، جمعمی قرار زاییبیابان) شدید خیلی( 4 کالس در ،8/7

 شاخص زاییبیابان شدت نقشه است ذکر هب زایی قرار گرفت. الزممتوسط بیابان کالس شد که 64/19در این روش  تکنوژنیک
 آورده رفت،گ قرار کم کالس در کاري واحدهاي کل اینکه دلیل به صنعتی و مسکونی به مرتعی و جنگلی اراضی تبدیل نسبت
زایی هاي بیابانزایی وضعیت بالفعل شاخصمتوسط وزنی ارزش عددي و کالس بیابان 5). جدول 5و  4، 3(اشکال  است نشده
  دهد.را  نشان می MICDو  IMDPAرا در محدوده شهر الر با مدل  نیکتکنوژ

 
 MICDو  IMDPAالر با مدل  تکنوژنیکزایی هاي بیابانزایی وضعیت بالفعل شاخص. متوسط وزنی ارزش عددي و کالس بیابان5جدول

 یزایوضعیت بالفعل بیابان زاییبیابانشدت کالس  متوسط وزنی ارزش عددي شاخص ارزیابی
IMDPA MICD IMDPA MICD IMDPA MICD 

 خیلی شدید 4 4 5/23 68/3 جمعیت بالقوه به جمعیت بالفعل
 شدید 3 3 2/19 72/2 اعیزر-باغی صنعتی به-نسبت اراضی مسکونی
 کم 1 1 2/1 14/1 مرتعی-جنگلیصنعتی به -نسبت اراضی مسکونی

 کم متوسط 1 2 5/1 5/1 معدن تراکم جاده و
 خیلی شدید 4 4 8/7 6/3 فضاي سبز سرانه 

 متوسط 2 64/19 12/2 معیار توسعه شهري و صنعتی
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هاي کمی پنج شاخص مورد بررسی در معیار توسعه شهري و صنعتی در مدل بررسی انجام شده بر روي متوسط وزنی ارزش
IMDPAو  68/3که در محدوده شهر الر شاخص نسبت جمعیت بالقوه به جمعیت بالفعل با ارزش عددي  دهد، نشان می

ترین نقش و شاخص نسبت تبدیل اراضی و کالس خیلی شدید، بیش 6/3نسبت میزان سرانه فضاي سبز با ارزش عددي 
شدن داراست. در مدل ر بیابانیترین تاثیر را دو کالس کم، کم 14/1مرتعی به مسکونی و صنعتی با ارزش عددي -جنگلی

MICDها در بیابانی شدن منطقه الر به این ترتیب مشخص شد: ، با انجام تکنیک تحلیل سلسله مراتبی، درجه اهمیت شاخص
، دوم نسبت جمعیت بالقوه به جمعیت بالفعل با 385/0باغی به مسکونی و صنعتی  با وزن  -اول شاخص نسبت اراضی زراعی

مرتعی به مسکونی و  –، چهارم نسبت اراضی جنگلی186/0نسبت سرانه فضاي سبز به ازاي هر نفر با وزن  ، سوم256/0وزن 
، MICD. با ارزیابی معیار توسعه شهري و صنعتی در مدل 076/0و پنجم تراکم جاده و معدن با وزن  094/0صنعتی با وزن 

باغی به مسکونی و صنعتی با ارزش عددي  -ی و شاخص نسبت تبدیل اراضی زراع 5/23شاخص جمعیت با ارزش عددي 
ترین تاثیر را ، کم2/1مرتعی به مسکونی و صنعتی با ارزش عددي -بیشترین نقش و شاخص نسبت تبدیل اراضی جنگلی 2/19

 زایی تکنوژنیک محدوده شهر الر داشته است.در بیابان
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
  محدوده شهر الر تکنوژنیکزایی . نقشه وضعیت بالفعل بیابان3شکل 

 جمعیت بالقوه به جمعیت بالفعل نسبت شاخص) صنعتی ب و مسکونی به مرتعی و زراعی اراضی نسبت الف) شاخص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ... و IMDPAهاي زایی با روششدت بیابان ارزیابی   اختصاصی شاکري و 

 

63

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

  الر شهر محدوده تکنوژنیک زاییبیابان بالفعل وضعیت . نقشه4شکل
 هريب) شاخص میزان فضاي سبز ش شاخص تراکم جاده و معدن) الف

 
به چهار کالس کم، متوسط، شدید و خیلی شدید  IMDPAدر مجموع کل منطقه مورد مطالعه از نظر معیار تکنوژنیک با مدل 

شکل MICD بندي گردید اما با مدل طبقه شد ( سیم  شدید تق سط و  سه کالس کم، متو ساحت ، توزیع6). در جدول 5به   م
 .است شده داده با هر دو روش نشان رال شهر محدوده تکنوژنیک بالفعل زاییبیابان شدت

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 زایی منطقه مورد مطالعه از شهر الر هاي نهایی شدت بیابان. نقشه5 شکل

 MICDو ب) روش  IMDPAالف) روش 
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 MICDو  IMDPAالر با روش  شهر محدوده تکنوژنیک بالفعل زاییبیابان شدت مساحت توزیع .6جدول

 زاییشدت بیابان
 احتمس

 هکتار درصد
IMDPA MICD IMDPA MICD 

 12/4349 36/4348 8/43 79/43 )1کم (

 92/2619 62/3476 38/26 01/35 )2متوسط (

 2961 21/2094 82/29 09/21 )3شدید (

 0 54/10 0 11/0 )4خیلی شدید (

 

 گیريو نتیجهبحث 
 استفاده هايشاخص و ارهایمع است، دهیگرد زيیرهیپا انریا طیشرا حسب بر MICDو  IMDPA رانییا هايمدل که جاآن از

 وجهت مورد زاییهاي بیابانمدل در دیبا که رسدمی نظر به آنچه اما. دارد شتريیب قرابت کشور طیشرا با هاروش نیا در شده
 ورط به است ممکن ارهایمع از اريیبس. است شدن ابانییب در ارهایمع و هاشاخص تیاهم درجه ريیگنظر در بحث رد،یگ قرار
 IMDPAروش  در نکهیا کما. باشد داشته وجود ارهایمع نیب کمی همبستگی و ارتباط عبارتی به ای و باشد ریناپذ سهیمقا کلی

 و انتخاب در بندياز تکنیک رتبه MICDروش  مشکل، نیا رفع براي. است همسنگ هاشاخص تیاهم درجه عمال زین
با توجه به تجزیه و تحلیل انجام شده و  .کرده است استفاده شدن ابانییب و معیارها در هاصشاخ تیاهم درجه بنديتیاولو

تواند ها که  میبندي شاخصبه علت روش خاص وزن دهی و رتبه MICDها، روش نتایج بدست آمده از ارزشیابی مدل
 از میانگین یا جمع حسابی به جاي جمع هندسینسبت به مناطق مختلف ایران بازه امتیازدهی، متفاوت باشد، همچنین استفاده 

تر است، که با تري ارائه داده که به واقعیت نزدیک، نتایج قابل قبولتکنوژنیکزایی ها و نقشه نهایی بیاباندر محاسبه شاخص
ها ین عاملنتایج بدست آمده از مقایسه دو روش بیانگر آن است که مهمتر) مطابقت دارد. 1393کار سیالخوري و همکاران (

عامل افزایش جمعیت و کمبود فضاي سبز است که با حاصل کار تازه  IMDPAشدن محدوده شهري الر، با روش در بیابانی
ها یکسان است هاي بدست آمده براي شاخصرغم اینکه در هر دو روش کالس) مطابقت دارد.  علی1388) و صادقی (1383(

هاي افزایش جمعیت و نشان داد که عامل MICDها، روش بندي شاخصتبی و رتبهاما با در نظر فرآیند تحلیل سلسله مرا
ن با این شدن منطقه دارند همچنیباغی به شهري و صنعتی بیشترین نقش را در تخریب اراضی و بیابانی-تبدیل اراضی زراعی

گ متوسط قرار گرفته است که زن زایی شدید ودرصد از مساحت کل منطقه یعنی بیش از نصف آن در طبقه بیابان 2/56روش 
  شود.خطري براي اراضی کشاورزي و مولد منطقه محسوب می

 

 سپاسگذاري
ن یا انجام يبرا الزم اناتکام آوردن فراهم سبب به زدی و دانشگاه الر شهرستان کشاورزي جهاد اداره مسئوالن از نگارندگان،

 .دارندیم اعالم را خود يسپاسگزار مراتب مطالعه،
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Abstract  
Now day's desertification of lands in phenomenal that threaded different 
region of world especially in arid, semi-arid and semi humid regions. In 
this research whit using of two Iranian new methods: IMDPA that is 
based on geometric sum and MICD that is based on arithmetic sum. 
Desertification capacity of Lar city area during recent half century (from 
1995 to 2005) has considered with emphasis on factor of urbanization 
and industrial development. For this purpose as region situation was used 
following five indexes: the ratio of the potential population acceptance to 
actual population, the ratio of residential and industrial lands to 
horticultural and agricultural lands, road and mine density, and per capital 
green areas. Finally the results showed in IMDPA method 43.79 percent 
of total region (hectare 4348.6736) in low class of desertification, 35.01 
percent (hectare 3476.62) in medal class, 21.09 percent (hectare 2049.21) 
in severe class and 0.11 percent (hectare 10.54) which it sets to the high 
severe desertification. Whereas in MICD method 43.8 percent of total 
region (hectare 4349.12) in low class desertification, 26.38 percent 
(hectare 2619.92) in medal class and 29.82 present (hectare 2961) which 
it sets to the severe desertification. IN general for scoring method in 
MICD through indexes Pairwise comparison with done Analytical 
Hierarchy Process, this model has presented more acceptable results from 
desertification to IMDPA model that is more near to the realty. 
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