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چکیده
در چارچوب تنظیم برنامههای توسعۀ مناطق بیابانی ،بهدلیل کمبود منابع و نهادهها و حساسیت این بیومها ،اعمال راهبردهای بیابانزداییی بایید
متناسب با شرایط اقتصادیاجتماعی و محیطی و بهصورت محلی به انجام برسد .در عیین حیال ،علییرغیم اثیرات جیدی زیسیتمحیطیی و
اقتصادی و اجتماعی این پدیده ،کوششهای اندکی در زمینۀ ارائۀ راهبردهای بهینه صورت پذیرفته است .بنابراین این پژوهش با هید

ارائیۀ

راهبردهای بهینه بهصورت نظامند و در قالب یک مدل تصمیمگییری گروهیی انجیام گرفیت .بیه ایین منظیور ،در ابتیدا در چیارچوب روش
تصمیمگیری چندشاخصه و با استفاده از تکنیک بردار ویژه ،ارجحیت شاخصها بهدست آمد .و سپس اولویت راهبردهیا بیا اسیتفاده از روش
رتبهبندی «بردای فردی» مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج حاصل نشان داد که راهبرد جلوگیری از تبدیل و تغییر نامناسب کاربری اراضی ()A11
مهمترین راهبرد در فرایند بیابانزدایی منطقۀ مطالعاتی است ،و راهبردهای توسعه و احیای پوشش گیاهی ( ،)A22تعیدیل در برداشیت از منیابع
آب زیرزمینی ( )A21بهترتیب در اولویتهای بعدی قرار میگیرند .بنابراین پیشنهاد شد که در طرحهای کنترل و کیاهش اثیرات بیابیانزاییی و
احیای اراضی تخریبیافته ،نتایج و رتبهبندی بهدستآمده مورد توجه قرار گیرد.
واژههای کلیدی :بیابانزدایی ،تکنیک بردار ویژه ،روشهای تصمیمگیری چندمعیاره ،مدل رتبهبندی بردای فردی.

 .1استادیار گروه محیط زیست ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان ،ایران ،نویسندۀ مسئولEmail: m.sadeghiravesh@tiau.ac.ir /

 .2استادیار گروه بیابانزدایی ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران
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(صییادقیروش و همکییاران ،)2515 ،تکنیییک اولویییتبنییدی

مقدمه
بیابانزایی عبارت است از تخریب اراضیی در نیواحی خشیک،
نیمهخشک و خشک نیمهمرطوب (نسبت بارندگی به تبخییر و
عوامل گوناگون ،از جمله تنوع اقلیمی و فعالییتهیای انسیانی
حادث میشود (گاالنتز و اورلوسیکی1812 ،1؛ علیی)1881 ،2؛
ازاینرو ارزیابی راهبردهای مطرح و ارائۀ راهبردهای بهینه نییز
دارای ابعاد پیچیده و چندگانهاند و راه حلهای ارائهشده همیشه
در محیطهای عدم اطمینان و تحت تأثیر شیدید قضیاوتهیای
مبهم و غیرصریح قرار میگیرند .لذا شییوههیای تصیمیمگییری
چنییدمعیاره 2کییه هدفشییان انتخییاب بهتییرین جییواب از بییین
راهحلهای مختلف است ،مورد توجه قیرار گرفیت .هید

از

این پژوهش ،ارزیابی راهبردهای بیابانزدایی بهمنظیور دسیتیابی
به راهبردهای بهینه در چارچوب مدیریت پایدار مناطق بیابیانی
است .برای دستیابی به ایین هید  ،در چیارچوب میدلهیای
تصییمیمگیییری چندشاخصییه ،روش بییردای فییردی 4بییهمنظییور
رتبهبندی راهکارهای بیابانزدایی مدنظر قرار گرفت.
با مطالعۀ منابع تحقیقیاتی ،پیشیینۀ بیهکیارگیری میدلهیای
تصمیمگیری در ارائۀ راهبردهای بهینه در چیارچوب میدیریت
مناطق بیابانی به کارهای گراییو 5و همکیاران ،صیادقیروش و
همکاران ،و سپهر و پرویان محدود میشود .گرایو در پیژوهش
خود بهمنظور انتخاب راهبردهای بهینه ،با هید ارائیۀ طرحیی
یکپارچییه بییرای کنتییرل فرسییایش و بیابییانزایییی ،از سییه مییدل
تصمیمگیری ،الکترا ،5مدل تحلیلی سلسیلهمراتبیی 7و

پرومتیه1

استفاده کرد (گرایو و همکاران .)2515 ،نتایج حاصیل نشیانگر
کارایی باالی این مدلها در ارائۀ راهبردهای بهینۀ بیابیانزداییی
بود و با وجود روشهای پیچیدۀ میورد اسیتفاده در هیر میدل،
نتایج حاصل تا حدود زیادی یکسان بود.
صادقیروش نیز با کاربرد مدلهیای تحلیلیی سلسیلهمراتبیی

1. Glantz and Orlovsky
2. Ali
)3. Multi Attribute Decision Making(MADM
4. Individual BORDA method
5. Grau
)6. Elimination et Choice Translating Reality (ELECTRE
)7. Analytical Hierarchy Process (AHP
8. Preference Ranking Organization METHod For
)Enrichment Evaluation (PROMETHEE

همکییاران ،)2512 ،مییدل مجمییوع

وزنییی( 11صییادقیروش

و

همکاران ،)2512 ،جایگشیت( 12صیادقی روش )2512 ،تکنییک
اولویتبندی ترجیحیی براسیاس تشیابه بیه پاسیخهیای اییدئال
فییییازی( 12صییییادقیروش و تهمییییورث،)2514 ،
(صییادقیروش و

خسییروی،10

،)2514

بییردا( 15صییادقیروش،

فیازی( 17صیادقیروش

و

خطییی( 11صییادقیروش

و

 ،)2514روش تحلیلی سلسیلهمراتبیی
همکییاران ،)2510 ،روش تخصیییص

الکتییییرا14

همکاران )2515-a ،و روش سیاختاریافتۀ رتبیهبنیدی ترجیحیی
برای غنییسیازی

ارزییابیهیا( 18صیادقیروش

و همکیاران-b ،

 )2515بییه اولویییتبن یدی راهبردهییای بیابییانزدایییی در منطقییۀ
خضرآباد پرداخت .نتایج حاصل از این مطالعیات ،یکسیان و تیا
حدود زیادی مشابه نتایج حاصل از پیژوهش انجیامشیده اسیت.
سپهر و پروییان نییز بیا کیاربرد میدل نارتبیهای پرومتیه ،ضیمن
پهنهبندی آسییبپیذیری بیابیانزاییی در اکوسیسیتمهیای اسیتان
خراسان رضوی ،اقدام به ارزیابی راهبردهای مقابله با بیابیانزاییی
کردند (سپهر و پرویان.)2511 ،25
بهمنظور رتبهبندی سیسیتماتیک گزینیههیا در حیوزۀ مسیائل
تصمیمگیری ،هرچند سیابقهای در زمینیۀ کیاربرد روش بیردا در
میدیریت منییاطق بیابییانی و ارزیییابی راهبردهییای بهینییۀ کنتییرل و
کاهش شرایط بیابانی ،چیه در داخیل اییران و چیه در خیار از
ایران ،مشاهده نشده ،در سایر زمینههیای علمیی ،پیژوهشهیایی
صورت پذیرفته اسیت .ازجملیه ایین پیژوهشهیا مییتیوان بیه
اختصار ،به بیرآورد نتیجیۀ نهیایی مسیابقات قهرمیانی فرمیول 1
(سوارس دی

ملو،21

 ،)2550ارزیابی ریسک اکولیوژیکی حیوزۀ

9. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal
)Solution (TOPSIS
10. Sadeghi Ravesh
)11. Weighted Sum Model (WSM
12. PERMUTATION
13. Fuzzy Technique for Order Preference by Similarity to
)Ideal Solution (FTOPSIS
14. ELECTRE
15. Sadeghi Ravesh and Khosravi
16. BORDA
)17. Fuzzy Analyzes Hierarchy Process(FAHP
)18. Linear Assignment (LA
19. Preference Ranking Organization METHod For
)Enrichment Evaluation (PROMETHEE
20. Sepehr and Peroyan
21. Soares de Mello
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تعرق پتانسیل ییا  P/EPTمیابین  5/50و  )5/50کیه در نتیجیۀ

ترجیحی براساس تشابه به پاسخهای ایدئال( 8صیادقیروش 15و
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مسابقات المپییک ('گیومز 2و همکیاران ،)2514 ،اولوییتبنیدی

شمال غربی است .در عین حال ،از کیل اراضیی زراعیی منطقیه،

طییرحهییای اسییتراتیژیک (دودانگییه 2و همکیییاران )2551 ،و

 1880هکتییار ( )%25/0را اراضییی مخروبییۀ حاصییل از عملیییات

اولویتبندی سیستمهیای کنتیرل تولیید (رشییدی کمیجیانی و

انسانی و فراینیدهای طبیعیی تشیکیل داده اسیت .مجمیوع ایین

قربانی )2550 ،اشاره کرد .در تمامی این مقاالت ،محققیان ابتیدا

ویژگیها بیانگر وضعیت کامال تیپییک از نظرگیاه بیابیانزاییی در

به ارزیابی اوزان معیارها با روشهای آنتروپی ،مییانگین میوزون،

منطقه و بیانکنندۀ لزوم پرداختن به راهحلهیای بیابیانزداییی در

لینمپ ،4کمترین مجذورات و بردار ویژه 0پرداختهاند و سپس بیا

این حوزه است.

اسییتفاده از تکنیییکهییای رتبییهبنییدی ،ازجملییه روش بییردا بییه
اولویتبندی راهبیردهیای موجیود اقیدام کیردهانید (اصیغرپور،
.)2552

مواد و روشها
منطقۀ مورد مطالعه
منطقۀ خضرآباد با وسعتی معادل  71115هکتار در  15کیلیومتری
غرب شهر یزد ،در موقعیت جغرافیایی َ 02ْ ،00الی َ 04ْ ،25طیول
شرقی و َ  21ْ ،40الی َ  22ْ ،10عرض شمالی قیرار گرفتیه اسیت
(شکل  .)1ارتفیاع متوسیط منطقیه 1287 ،متیر و  14/78درصید
منطقییه ( 552کیلومترمربییع) شیییبی کمتییر از  15درصیید دارد.

شکل ( :)5موقعیت منطقۀ خضرآباد

روش تحقیق

بنابراین ،قسمت اعظم منطقه را اراضی پسیت بیا شییب متوسیط

مدلهای تصمیمگیری در رفع یا بهبود یک مشکل ،به مفروض

 8/41درصیید تشییکیل میییدهیید .منییابع خییاط منطقییه عمییدتا از

بودن راهکارها ییا سیناریوها و معیارهیای تصیمیمگییری نییاز

خاطهای نیارس بیابیانی (آنتیی سیول )15دارای رژییم حرارتیی

دارند .این معیارها و راهکارها در اکثر موارد ،در آغاز و قبل از

ترمیک و رژیم رطوبتی آریدیک و تحیت تیأثیر فراینید تخرییب

تصیمیمگییری ،مییبایسیت بیا اسیتفاده از قضیاوت خبرگیان
و

ییون،7

 .)1880بنیابراین در ابتیدا

فیزیکی شکل گرفته و حاوی گی و نمیک اسیت و بیهشیدت،

مشیخص شیوند (هوانی

تحت تأثیر فرایند فرسایش آبی و بادی و تخرییب قیرار دارد .از

ازآنجاکه هم در فرایند کاربرد تکنیک بردار ویژه و هم در میدل
دلفی 1بهمنظور

نظر اقلیمی ،بر مبنای اقیم نمای آمبرژه در شرایط خشک و سیرد

رتبهبندی بردا ،از تکنیک

بیابانی طبقهبندی میشود .متوسط بارندگی سالیانه  121میلییمتیر

و دستیابی به اجماع گروهی استفاده مییشیود ،قبیل از تشیریح

و جهت باد غالب شمال غربی با فراوانی وقوع  15/84درصید و

مراحل انجام کار ،به اختصار این روش بیان می شود.

با حداکثر سرعت  15/2کیلیومتر در سیاعت اسیت .حیدود 125

ـ تکنیک دلفی

کیلومتر مربع ( 15/0درصد) از اراضی منطقه را تپهها و پهنههیای

روش دلفی که توسط نورمن دالکی و اوال

ماسهای شکل داده است .ارگ 5بزرگ اشکذر با وسیعتی معیادل

دهۀ  ،1855برای ارزیابی نظریات ارائه شد ،بیرای رسییدن بیه

 18کیلومترمربع ،در شمال منطقه با انواع رخسارههای تخریبیی و

یک اجماع نظر دربارۀ وقوع یا عدم وقیوع روییدادی در بیازه

فرسایشی به چشم میخورد که قلمرو وقوع طوفانهای ماسیهای

زمانی مشخص در آینده ،بهکیار مییرود .ایین روش بیر پاییۀ

1. Fanghua and Guanchun
2. Silvio Figueiredo Gomes
3. Dodangeh
4. Linmap
5. Eigenvector

6. Erg

ارزیابی نظریات افیراد

هلمیر8

در اواییل

پرسش از افراد متخصص در زمینۀ مورد تحقیق اسیتوار اسیت
7. Hwang and Yoon
8. Delphi
9. Norman Dalkey and Olaf Helmer
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آبخیییز (فییانگوا و گییانچون ،)2515 ،1رتبییهبنییدی کشییورها در

با فراوانی بیش از  15تکرار در سیال بیا جهیت غالیب غربیی و
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(دالکی و هلمیر .)1852 ،1هید

از ایین متید ،دسترسیی بیه

مطمئنترین توافق گروهی بیرای ییک موضیوع میورد بحی
خواهد بود که با استفاده از پرسشنامه و نظرخواهی از خبرگان،

از کارشناسان آشنا به منطقیۀ مطالعیاتی خواسیته مییشیود کیه
معیارهای مهم حاصلشیده از مرحلیۀ قبیل را از نظیر اهمییت
نسبت به هد

در مقییاس  1تیا  8سیاعتی (جیدول  )1میورد

به دفعات مکرر با توجه به بیا خیور حاصیل از آنهیا صیورت

مقایسات

میپذیرد .مدل دلفی یک سوروی 2از عقاید خبرگیان ،بیا سیه

زوجی کارشناسان (جدول  ،)2از روش میانگین هندسیی و بیا

ویژگی مخصوص است که عبارتاند از :پاسخ بییطرفانیه بیه

فییرض اینکییه نظری یات تمییامی کارشناسییان از درجییه اهمیییت

پرسشنامهها ،تکرار دفعات ارسال پرسشنامه و دریافت بازخور

یکسانی برخوردار است ،از رابطۀ ( )1اقدام به تلفیق قضاوتها

از آنهیا ،و تجزییه و تحلییل آمیاری از پاسیخ بیه سیااالت

کرده و ماتریس مقایسات زوجی گروهی شکل داده مییشیود.

بهصورت گروهی (اصغرپور2552 ،؛ آذر و رجبزاده.)2552 ،

(آذر و رجبزاده2552 ،؛ قدسیپور)2552 ،

ارسال پرسشنامهها ممکن است بین  2تا  0بار تکرار شود،

1

و این تغییر بستگی به درجه توافق گروهی از پاسخدهندگان و
اطالعات اضافی الزم از آنها دارد .فرایند دلفی ،زمانی متوقف
میشود که توافق گروهی در بین خبرگان پاسخدهنده حاصیل
شده باشد یا آنکه تبادل اطالعات بهقدر کافی صورت پذیرفته
باشد (اصغرپور2552 ،؛ سومرویل.)2557 ،2
بهطور خالصه ،مراحیل بیهکیارگیری ایین روش بیه ایین
ترتیب است:
 -انتخاب معیارها و راهبردهای مؤثر مورد توافق گروه

N

()1
مقایسۀ  iبا  jاست.

دول ( :)5در ه ار حیت (مقیاس زو ی) نهگانه ساعتی
درجه اهمیت

تعریف

1

اهمیت یکسان

2

نسبتا مرجح یا کمی مهمتر یا کمی مطلوبتر

0

اهمیت شدید یا مطلوبیت قوی

8

اهمیت فوقالعاده زیاد یا کامال مرجح یا کامال مطلوبتر

2،4،5،1

ترجیحات بین فواصل فوق

انتخییاب معیارهییا و راهبردهییا از طیییف وسیییعی از معیارهییا و
راهبردهای مطرح در فرایند بیابانزدایی بهصیورت بیومی ،هیم

1/5 ،1/7 ،1/1 ،1/8

اطالعاتی ،یا مطالعات میدانی صورت پذیرد و یا بیا اسیتفاده از
تکنیک دلفی و با تهیۀ پرسشنامه از متخصصان آشنا بیه منطقیۀ
مطالعاتی خواسته شود که معیارها و راهبردهای ماثر را بییان و
در دامنۀ  5تا  8امتیازدهی کنند .در نهاییت بیا بیهدسیت آوردن
میانگین امتیازات دادهشده به هر معیار یا راهبیرد ،میواردی کیه
دارای امتیازات کمتر از  7بودند (  ) X  7حذ  ،و معیارهیا و
راهبردهای باقیمانده (  ) X  7بهعنوان معیارها و راهبردهیای
ماثر مدنظر قرار میگیرد (آذر و رجبزاده.)2552 ،
ـ برآورد وزن نسبی و تشکیل مـاتری

مقایسـاز زو ـی

گروهی معیارها
در ادامه ،بهمنظور دستیابی به وزن نسبی ،4پرسشینامهای تهییه و
1. Dalkey and Helmer
 .2بررسی عقاید یک گروه خاص از یک جامعۀ آماری معرو به «سوروی» است.
3. Somerville
4. Local Priority



a ij  π kN1a ijk

در این رابطیه aijk ،مالفیۀ مربیو بیه شیخص kام بیرای

1/2 ،1/2 ،1/4 ،1/0

میتواند بهصورت انفرادی با توجه به تجربۀ کارشیناس ،منیابع

قرار دهند .پس از تشکیل ماتریس مقایسیات

ارزشهای متقابل ارزیابیهای انجامشده

دول ( :)2ماتری
A=[aij†] , i = 1,2,.....m
j = 1,2,.....n

مقایساز زو ی

a1n

…

a12

a11

a2n

…

a22

a21

׃

׃

׃

׃

amn

…

am2

am1

=A

ـ محاسبۀ اوزان معیارهای مؤثر با استفاده از تکنیک بردار ویژه
تکنیکهایی برای شناخت و دانستن اهمییت نسیبی معیارهیای
ماثر موجود وجود دارد؛ در این تکنیکهیا ،مجمیوع وزن هیر
مجموعه برابر با واحد (نرمالیزه) بوده و اهمییت نسیبی درجیۀ
ارجحیت هر معیار را نسبت به بقیۀ معیارها برای تصمیمگییری
در زمینۀ مورد نظر میسنجند .در این زمینه ،چهیار روش بیرای
ارزیابی اوزان معیارها در تصمیمگیری وجود دارد که عبارتاند
از :روش آنتروپییی شییانون ،روش لینمییپ ،روش کمتییرین
مجذورات وزین شده ،و تکنیک بردار ویژه (اصغرپور.)2552 ،
5. Pire wise
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ارزیابی راهبردهای بیابانزدایی با کاربرد روش رتبهبندی بردای فردی

1

در این تحقیق ،از روش تکنیک بردار ویژه اسیتفاده شیده
است .در این روش ،اگر میاتریس مقایسیات زوجیی گروهیی

1

()4

:

معیارها را  Aدر نظر بگیریم (جیدول  )2و دترمینیان میاتریس
مجهول و  Iماتریس یکه  m×nاست) مقادیر ویژه میاتریس A

بهدست میآید .همچنین اگر بزرگترین مقدار ویژه) λ max ( A

را در ماتریس 



 A - λI W1 , W2 ,...,Wn بهجیای  λقیرار
*

T

دهیم و حاصل را مساوی صفر فیرض کنییم ،بیا حیل رابطیۀ
ایجادشده بردار ویژۀ میاتریس  Aکیه همیان وزنهیای نسیبی
 W1 , W2 ,...,Wn است ،بهدست خواهد آمد .با استفاده از این

روش ،ناسیازگاری میاتریس در وزنهیا اعمیال و نتیایج بیه
واقعیت نزدیکتر میشیود (رمضیانی مهرییان و همکیاران،
.)2511
دول ( :)9دترمینان ماتری

1

بر مبنیای ایین روش ،معییاری کیه بیشیترین وزن را دارد،
بیشترین نقش در تصمیمگیری را نیز دارد (.)2
ـ ارزیابی اولویت راهبردها با کاربرد روش فردی در تصمیمگیری
گروهی از طریق رتبهبندی 9یا روش بردای فردی
اییین روش را کییه در زیرمجموعییۀ روشهییای تصییمیمگیییری
چندشاخصۀ گروهی با استفاده از مقیاس رتبهای قرار میگییرد،
اولین بار ریاضیدان فرانسوی به نام جن چارلس دی بیردا 4در
قرن هجدهم ارائه کرد .در این روش ،بیا فیرض توافیق گیروه
تصمیمگیرنده بیرای معیارهیای مشیترط ،هیر

تصیمیمگیرنیده0

راهبردهای موجود از مسئلۀ مورد نظر را در ابتیدا بیهازای هیر

A - λI

a1n

...

a12

1-λ

یک از معیارها رتبهبندی نموده و آنگاه بیا توجیه بیه میاتریس

a2n

...

1-λ

a21

وزین فردی ،بهازای  nرتبه از  mگزینۀ بهدستآمیده بیه ییک

׃

׃

׃

׃

1-λ

...

am2

am1

=A- λ

بردار ویژه یکی از روشهای مناسب در شیرایط عیدم ثبیات
کامل برای ماتریس مقایسات زوجی است کیه اولیین بیار آقیای
ساعتی ( )1887از تجزیۀ ماتریس مربع و عکسپذیر  Dبه بیردار
ویژه 1بهازای عنصر ماکزیمم ویژۀ 2آن ( )λبهکار برد (رابطۀ .)2
D.W  λ max  W

()2

یک طریقۀ محاسبه بردار ویژۀ  ،Wاستفاده از توان افزایشی
( )kبرای ماتریس  Dاست و سپس نرمالیزه کردن نتایج حاصل
از آن (رابطۀ .)2
k

()2

k 
k

e D e

Wj 

در این رابطه Wj ،مقدار وزن نرمالی است که هر معییار در
ارتبا با هد

کسب میکنید D .میاتریس مقایسیات زوجیی

گروهی ارجحیت معیارها نسبت بیه هید

رتبهبندی گزینهها بهازای هر تصمیمگیرنده حاصل خواهد شید
(اصغرپور2552 ،؛ پان.)2551 ،5
مراحل بهکارگیری این روش به این ترتیب است که:
 رتبهبندی راهبردها بهصورت فردی با استفاده از تکنییکدلفی برآورد میشود .در این مرحله ،بیا تهییۀ پرسشینامهای ،از
کارشناسان آشنا به منطقۀ مطالعاتی خواسیته مییشیود اولوییت
راهبردها را بر مبنای هر معیار در مقیاس iام (تعیداد راهبردهیا)
رتبهبندی کنند.
 -نتایج رتبهبندی هر تصمیمگیرنده کیه از طرییق تکنییک

lim D  e
t

مدل برنامهریزی صفر و یک دست خواهد یافت که از حل آن،

و  eییک میاتریس

ستونی واحد است (رابطۀ .)4

1. Eigenvector
2. Eigenvalue

دلفی بهصورت فردی بهدست آمده است ،بهصیورت میاتریس
p

ماتریس تصمیمگیری فردی (  ) Dتنظیم میشود.
xn

دول ( :)1ماتری

تصمیمگیری فردی

xj

x1

r1,n

...

r1, j

...

r1,1

A1

:

:

:

:

:

:

ri ,n

...

ri , j

...

ri ,1

Ai



p

D

3. Individual method in group decision-making
4. Jean-Charles de Borda
)5. Decision Making (DM
6. Paun
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(( )A-λجیدول  )2را برابیر صیفر قیرار دهییم (کیه در آن λ

e
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:

:

:

:

:

:

rm , n

...

rm, j

...

rm ,1

Am

به ازای  Qpبیه منظیور مشیخص کیردن اولوییتبنیدی نهیایی
راهبردها توسط هر تصمیمگیرنده باید حل شود (رابطۀ :)7
m

i 1 t 1

m

s.t :  hit  1 ; t  1 ,..., m

()7

است.

i 1

1
s.t :  hit  1 ; i  1 ,..., m
, hit  
t 1
0
در راه حل نهایی hit  1 ،خواهد بود چنانچیه رتبیۀ tام بیه
m

 -با توجه به اوزان معیارهیا از نظیر گیروه ( ،)Wjمیاتریس

وزین فردی (  ) Qpرا بهازای  mرتبه از  mراهبرد بیهصیورت
جدول ( )0تشکیل میدهیم.
دول ( :)1ماتری

وزین فردی (  ) Q pرا برای عضو pام بهازای m

رتبه برای  mراهبرد

گزینۀ iام تخصیص یافته باشد؛ در غیر این صورت برابر صیفر
است (اصغرپور.)2552 ،
در نهایییت ،از نتییایج حاصییل از مجمییوع تصییمیمگیییران،

m

...

t

...

1

رتبه

q1,m

...

q 1, t

...

q1,1

A1

:

:

:

:

:

:

qi ,m

...

qi ,t

...

qi ,1

Ai

:

:

:

:

:

:

qm,m

...

qm,t

...

qm,1

تصمیمگیرندۀ pام دارای ارزش نسبی  ، m  1گزینه در رتبیۀ

Am

دوم ،دارای ارزش نسبی  m  2و گزینیه در رتبیۀ mام دارای

مییاتریس اولویییتبنییدی راهبردهییا ( )Sتشییکیل شیید .سییپس
رتبههای هر ستون از ماتریس مذکور را به اعیداد بیردا تبیدیل
Qp 

عناصر این ماتریس بهصورت رابطۀ ( )0برآورد میشوند.
n

()0

j

q i ,t    itj W
j 1

بهطوریکه   itj  1خواهد بود چنانچه گزینۀ iام در رتبیۀ
tام بهازای شاخص jام واقع شده باشید؛ در غییر ایین صیورت
برابر با صفر خواهد بود.

در عین حال میتوان میاتریس وزیین فیردی (  ) Qpرا بیر

مبنای اوزان معیارها از نظر هر تصمیمگیرنیدۀ pام (( )Wj)pنییز
شکل داد .به این صورت که در ابتدا اوزان فردی معیارها را بیر
مبنای میاتریس مقایسیات زوجیی کارشناسیان (جیدول  ،)2از

مییکنییم ،بیدین صیورت کیه گزینیه در رتبیۀ یکیم توسیط

ارزش نسبی صفر خواهد شد .بدین طریق ،یک مقایسۀ رتبهای
را بهگونهای از مقیاس نسبی 2تبدیل کرده و عمل جمعپیذیری
را میسر میسازد (جدول .)5
 -مجمییوع ردیفییی از میییاتریس  S Bordaبیییهازای K

تصمیمگیرنده را بهدست آورده و از آنجا رتبۀ نهایی هر راهبرد
را بهازای مجموع معیارها محاسبه خواهیم کرد .بدین صیورت
که ردیف با بیشترین مجموع از اعداد بردا دارای رتبیۀ یکیم و
ردیف با کمترین مجموع دارای رتبۀ mام خواهد بود.
اعداد بردا بهازای ماتری

دول ( :)6ماتری

()S

روش میانگین موزون یا میانگین هر سطر از ماتریس نرمالشده

برآورد کرد و سپس از رابطۀ  5ماتریس وزین فیردی (  ) Qpرا
بهازای  mرتبه از  mگزینه شکل داد.
 p

()5

n

qi ,t    itj W j
j 1

اولویتبندی راهبردها

m

...

t

b 1,m

...

b 1,t

...

:

:

:

:

رتبه بهازای هر

...

1

b 1,1

A1

:

:

تصمیمگیرنده

b i ,m

...

b i ,t

...

b i ,1

Ai

روش بردار ویژه ،محاسبه و در ارزیابی میاتریس وزیین فیردی

:

:

:

:

:

:

b m ,m

...

b m ,t

...

b m,1

Am

ی سپس مسئلۀ تخصیص 1با متغییرهای صفریی ییک  h itرا

نتایج

در این پیژوهش ،اوزان معیارهیا از نظیر گیروه ( )Wjو از
(  ) Qpمورد استفاده قرار گرفت.

1. Assignment Problem

S  Borda 

2. Ratio scale
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ایییین میییاتریس نشیییاندهنیییدۀ تصیییمیمگیرنیییدۀ pام (از k

تصییمیمگیرنییده) بییهازای  mراهبییرد ( )Aiدر مقابییل  nمعیییار ()xj

m

max :  qit h it

551

ارزیابی راهبردهای بیابانزدایی با کاربرد روش رتبهبندی بردای فردی

در فرایند ارزیابی راهبردهای بیابان زدایی در منطقیۀ مطالعیاتی،

نظرخواهیشده به منظور بیابان زدایی ،راهبردها و معیارهای مهم

ابتدا بهمنظور شناخت معیارها و راهبردهای مهیم و اولوییتدار

و اولویتدار از نظر گروه انتخاب و بیهمنظیور ترسییم نمیودار

از نظر گروه ،از میان مجموع معیارها و راهبردهیای پیشینهادی،

سلسییلهمراتییب تصییمیمگیییری (شییکل  )2و تهیییۀ پرسشیینامه

از روش دلفی و تهیۀ پرسشنامه استفاده شید (صیادقیروش و

مقایسات زوجی در نظر گرفته شدند (جدول  7و .)1
G

ارائۀ راه حلهای بهینه
بهمنظور بیابانزدایی
در منطقۀ مطالعاتی

C2

C5

C6

C16

C7

زمان

ابزارهای علمی و
تکنولوژی در دسترس

منابع انسانی متخصص

تخریب منابع وخسارات
محیطی و انسانی

تناسب و سازگاری
با محیط زیست

X=7/99

X=8/51

X=7/5

X=7/5

X=7/15

A31

A20

A33

A18

A23

تعدیل در برداشت
از منابع آب زیرزمینی

کنترل چرای دام (تعادل
دام و مرتع ،تناسب نوع دام
و)...

تغییر الگوی آبیاری و
اجرای روشهای کم
آبخواه

جلوگیری از تبدیل و تغییر
نامناسب کاربری اراضی

توسعه و احیای
پوشش گیاهی

X=7/1

X=7/15

X=7/59

X=7/99

X=7/49

شکل ( :)2سلسلهمراتب تصمیمگیری بهمنظور ارائۀ راه حلهای بهینه در زمینۀ بیابانزدایی منطقۀ مطالعاتی

دول ( :)7معیارهای پیشنهادی و میانگین اهمیت آنها از نظر گروه
نشانه

C1

C2

C2

معیار ()Criteria

هزینهی سود

زمان

مشارکت مردمی

میانگین امتیازها

C4
زیبایی
چشمانداز

C1
ابزارهای علمی
و تکنولوژی
در دسترس

C6
منابع انسانی
متخصص

0/21

7/5

0/71

0/1

7/5

7/19

C7

C1

C8

C15

C11

C12

تناسب و سازگاری با

مدیریت سنتی

دولت ساالری در

درآمدهای

مدیریتهای

محیط زیست (پایداری)

و دانش بومی

بیابانزدایی

نفتی دولت

موقتی

میانگین امتیازها

8/51

0/22

0/21

0/72

2/28

نشانه

C12

C14

C10

C56

راحتطلبی سیستمهای

فشارهای سیاسی

مسائل اورژانسی

تخریب منابع وخساراز

اداری دولتی

واجتماعی

ناشی از بیابانزایی

محیطی و انسانی

2/28

0/20

5/24

7/33

نشانه
معیار ()Criteria

معیار ()Criteria
میانگین امتیازها

مشکالت مربو
به نوآوری و
تغییر روشها
2/14
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انتخاب معیارها و راهبردهای مهم و اولویتدار

همکییاران )2515 ،و از میییان  15معیییار و  45راهبییرد نهییایی
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دول ( :)8راهبردهای پیشنهادی و میانگین اولویت آنها از نظر گروه
راهبردها

میانگین

0

اولویت

 -A22جلوگیری از بوتهکنی و قطع اشجار

5/45

 - A22توسعه و احیای پوشش گیاهی

7/05

 - A2فقرزدایی

0/51

 - A24حفاظت از تاغزارها (جوانسازی و زادآوری تاغها)

 - A2ایجاد و تقویت سازمانهای روستایی

0/27

 -حفاظت خاک

 - A4افزایش اشتغال

5/7

 - A20حفاظت از سطوح سنگریزهای در منطقه (رگ)

5/40

 - A0افزایش مشارکت مردمی و حمایت از NGOها

5/1

 - A25جلوگیری و کاهش تردد ماشینآالت سنگین کشاورزی و صنعتی

0/07

 – A5بهکارگیری نیروهای بومی و تکنولوژی محلی در طرحها (دانش بومی)

5/05

 - A27ایجاد بادشکنهای زنده و غیرزنده دارای کاربری حفاظت خاط

5/15

 - A21اصالح بافت خاط

4/55

 - A7آموزش مردم در بهکارگیری روشهای جدید و استفاده از دانش روز

5/75

برای کاربرد بهینۀ منابع

5/47

 -توسعۀ کشاورزی پایدار

 - A1تصویب ،تقویت و اجرای قوانین و تناسب جرم با مجازات

0/72

 - A28اصالح روشهای تناوب زراعی و آیش

0/42

 - A8تأمین نیازهای ساکنان بومی

0/18

 - A25اصالح روشهای شخمزنی ،کوددهی ،سمپاشی

0/1

 - A15تعدیل الگوهای مصر ناپایدار و تغییر و اصالح شیوههای معیشتی مردم

0/5

 -توسعه و مدیریت پایدار منابع آب (آبخوانداری)

 - A11توجه به نقش زنان و جوانان در بیابانزدایی

4/0

 -A21تعدیل در برداشت از منابع آب زیرزمینی

 – A12سازماندهی نواحی شهری و جلوگیری از مهاجرت

0/22

 -A22کاهش مصر

 - A12ایجاد هماهنگی بین ادارات و سازمانهای مسئول در امر بیابانزدایی

7/24

آب (مصر بهینۀ آب در مزارع)

5/5

 - A22تغییر در الگوی آبیاری و اجرای روشهای کم آبخواه

7/48

و حفاظت محیط زیست

5/15

 - A24تبدیل سیستمهای آبیاری از سنتی با بازده کم به مدرن و تحت فشار با

 -A14باال بردن نرخ باسوادی

4/1

بازده زیاد

 -A10توسعۀ طبیعتگردی بیابانی

0/22

 - A20جمعآوری و استحصال بهینۀ منابع آب (شامل ایزوله نمودن انهار،

 -A15استفادۀ چندمنظوره از بیابان بهجای استفادۀ موردی

0/27

مرمت و الیروبی قناتها ،استفاده از کانالها و مجاری ،تعبیۀ آبانبارها و

 - A17سپردن مسئلۀ بیابانزدایی به بخش خصوصی

2/78

استخرها  ،نمکزدایی از آبهای لب شور و شور و)...

5/54

 - A11جلوگیری از تبدیل و تغییر نامناسب کاربری اراضی

7/0

 - A25تغذیۀ آبهای زیرزمینی

5/51

 - A27احداث شبکههای پخش سیالب و استفاده از آبرفت آن

0/2

 - A21ایجاد بارشهای مصنوعی باری تغذیۀ آبخوانهها

2/47

 - A18تهیۀ نقشۀ آمایش سرزمین و تعیین محدودههای بیابانی و حواشی
کویرها و بیابانها

5/44

5/02

 -حفاظت از پوشش گیاهی

 - A28ترویج و گسترش کشت گلخانهای و تحت کنترل از نظر مصر

 - A25کنترل چرای دام (تعادل دام و مرتع ،تناسب نوع دام ،جلوگیری از

و تبخیر و تعرق

آب
5/2

چرای خا از فصل و)...

7/24

 - A45معرفی ارقام گیاهی جدید و مقاوم به خشکی و تنشهای کمآبی از

 - A21تولید علوفه و افزایش پتانسیل اقتصاد پایدار دامدار

5/5

طریق مهندسی ژنتیک

برآرود ماتری

مقایساز زو ی گروهی اهمیت معیارها

همانطور که در ادبیات تحقیق ذکیر آن رفیت ،الزمیۀ بیرآورد
اوزان ارجحیت معیارها دستیابی به ماتریس مقایسیات زوجیی

5

حاصل شد (جدول .)8
دول ( :)3ماتری

مقایساز زو ی گروهی اهمیت معیارها نسبت به

هدف ارائۀ راهبرد مناسب برای بیابانزدایی منطقه

گروهی معیارهاست ،به این منظور بیا اسیتفاده از روش دلفیی

G

C7

C15

C5

C0

C2

C7

ماتریس مقایسیات زوجیی هیر متخصیص در زمینیۀ اهمییت

1

1/2401

2/0011

2/0021

2/2180

C16

5/1521

1

2/2200

2/5772

2/5152

معیارها برآورد و سیپس بیا بیهدسیتآوردن مییانگین هندسیی

C6

5/2851

5/4212

1

1/7425

2/5447

امتییازات فیردی ،مییاتریس نهیایی مقایسییات زوجیی گروهییی

C5

5/2815

5/2205

5/41/07

1

1/2171
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 - A1کاهش نرخ رشد جمعیت

راهبردها

اولویت

 -اصالح ،ایجاد وتقویت زیرساختهای اقتصادیا تماعی مناطق حاشیهای

میانگین

ارزیابی راهبردهای بیابانزدایی با کاربرد روش رتبهبندی بردای فردی
5/2805

C2

5/2247

5/7011

5/4181

551
دول ( :)55برآورد اوزان معیارهای مطرح در ارائۀ راهبردهای

1

تعیین اهمیت معیارهای مطرح در فرایند بیابانزدایی از
روش بردار ویژه
(جدول  ،)7وزن هر کدام از معیارهیا بیا اسیتفاده از تکنییک

معیارها(◄)C

C7

C15

C5

C0

C2

Wj

5/22157

5/21125

5/10755

5/15284

5/51854

ارزیابی اولویت راهبردها با کاربرد روش فردی در تصمیمگیری

بردار ویژه (رابطۀ  )2در نرمافزار  MATLABمحاسبه و نتیایج

گروهی

آن در جدول ( )15ارائه شد.

در این مرحله هر تصمیمگیرنده ،راهبردهای موجود را بیهازای
هریک از معیارها رتبهبندی کرد؛ برای مثال ،رتبهبندی راهبردها

دول ( :)50اوزان معیارها در پنج انتقال
معیارها(◄)C

C7

C15

C5

C0

C2

W1

5/225551

5/212211

5/175541

5/154504

5/515814

W2

5/2288181

5/211108

5/107150

5/152554

5/511771

توسط کارشناس شمارۀ  1بهصورت جدول ( )12بهدست آمد.
دول  -52رتبهبندی راهبردها به وسیله کارشناس شماره5
C7

C5

C15

C2

C0

W3

5/221570

5/211272

5/107572

5/152822

5/518540

A22

1

2

1

4

1

W4

./221577

5/211252

5/107551

5/152848

5/518541

A11

2

1

2

2

2

W5

5/221577

5/211252

5/107551

5/152848

5/518541

A22

0

4

2

2

4

A25

4

0

0

0

2

A21

2

2

4

1

0

همانطور که مشاهده میکنیم ،همگرایی فراینید انتقیاالت
در انتقال پنجم رخ داده است ،بهطوریکه  W5اوزانی برابیر بیا

سپس ماتریس وزین رتبهبندی راهبردهای هیر کارشیناس

 W4را نشان میدهند .بنابراین میتوان  W5را مشیخصکننیدۀ
بردار ویژۀ نهایی و تعیینکننیدۀ اوزان معیارهیای تأثیرگیذار در

برآورد شد (جدول .)12

ارائۀ راهبردهای بیابانزدایی دانست (جدول .)11
دول ( :)59ماتری

وزین برای اولین تصمیمگیرنده

یکم

دوم

سوم

چهارم

پنجم

A22

W2+ W5+ W7=5/0141

W15=5/2112

5

W0=5/1528

5

A11

W15=5/2112

W5+ W0+ W2+ W7=5/5117

5

5

5

A22

5

5

W5+ W0=5/2515

W2+ W15=5/4552

W7=5/2215

A25

5

5

W2=5/5185

W7=5/2215

W5+ W0+ W15=5/0722

A21

W0=5/1528

5

W7+ W15=5/5055

W5=5/1075

W2=5/5185

در ادامه ،مدل تخصیص (رابطۀ  )7برای هر ماتریس وزین
محاسبه و اولویت راهبردها از دیدگاه هر کارشناس برآورد شد

با توجه به دادههای جدولِ اولویتبندی راهبردهیا توسیط

و جدول اولویتبندی راهبردهیا توسیط گیروه تصیمیمگییران

گروه تصیمیمگییران (جیدول  ،)14میاتریس  Sشیکل گرفیت

بهدست آمد (جدول .)14

(جدول  )10و رتبههای هر ستون از این ماتریس به اعداد بیردا

دول ( :)51اولویتبندی راهبردها توسط گروه تصمیمگیران
یکم

دوم

سوم

چهارم

پنجم

اولویتبندی

=S1

A22

A11

A21

A22

A25

از
اولویتبندی

=S2

A11

A22

A21

A22

A25

گیرنده
تصمیم
از
اولویتبندی

=S2

A21

A11

A22

A25

A22

اول
گیرنده
تصمیم
از
اولویتبندی
دوم
گیرنده
تصمیم
از
اولویتبندی
سوم
تصمیمگیرنده
از
چهارم
تصمیمگیرنده
پنجم

تبدیل شد (جدول .)15
 Sاز اولویتبندی راهبردها توسط گروه

دول ( :)51ماتری

تصمیمگیران
خبرۀ یکم

خبرۀ دوم

خبرۀ سوم

خبرۀ چهارم

خبرۀ پنجم

A22

1

2

2

2

2

=S4

A11

A22

A22

A21

A25

A11

2

1

2

1

1

=S0

A11

A22

A21

A22

A25

A22

4

4

0

2

4
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پس از تشیکیل میاتریس مقایسیات زوجیی گروهیی معیارهیا

بیابانزدایی در منطقۀ خضرآباد

مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان ،سال پنجم ،شماره دوازدهم ،پاییز 5931

2
A25

0

4

0

0

A21

0

2

2

4

1

2

 Sرا به اعداد بردا تبدیل میکنیم

دول ( :)56رتبههای هر ستون از ماتری
A22

4

2

2

2

2

10

2

A11

2

4

2

4

4

11

1

A22

1

2

5

2

1

5

4

A25

5

5

1

5

5

1

0

A21

2

2

4

1

2

11

2

مجموع ردیفی از هر راهبرد ماتریس بردا برآورد شد و بیر

روش ،میتوان به این نکته اشاره کرد که در این روش بیدون

مبنای آن ،رتبیۀ نهیایی هیر راهبیرد بیهازای مجمیوع معیارهیا،

درنظرگرفتن مقادیر دادهها و صرفا با میالط قیرار دادن رتبیۀ

بهدست آمد .بدین صورت که ردییف بیا بیشیترین مجمیوع از

دادهها ،حجم زیادی از اطالعات از دست مییرود و حصیول

اعداد بردا دارای رتبۀ یکم و ردیف با کمترین مجمیوع ،پینجم

نتایج با ضریب دقت باال میسیر نیسیت (فیانگوا و گوانچیون،1

ارزیابی شد (جدول .)15

)2515؛ ازاینرو سیعی شیود در جیایی کیه مقیادیر دقیقیی از

با مالحظۀ جدول ( )15نتیجه میشود که راهبرد جلوگیری
از تبدیل و تغییر نامناسب کیاربری اراضیی ( ،)A11مهیمتیرین

دادهها در دسترس است ،از مدلهای رتبهای هماننید الکتیرا و
بردا استفاده نشود.

راهبرد در فرایند بیابیانزداییی اسیت و راهبردهیای توسیعه و

بهطور کلی ،با توجه به نتایج اولویتبندی نهایی راهبردهیا

احیای پوشش گیاهی ( ،)A22تعدیل در برداشیت از منیابع آب

میتوان بیان داشت که راهبردهای جلوگیری از تبدیل و تغیییر

زیرزمینی ( ،)A21تغییر الگوی آبیاری و اجرای روشهیای کیم

نامناسییب کییاربری اراضییی ( ،)A18توسییعه و احیییای پوشییش

آبخییواه ( )A22و کنتییرل چییرای دام ( )A25بییهترتیییب در

گیاهی ( ،)A23و تعیدیل در برداشیت از منیابع آب زیرزمینیی

اولویتهای بعدی قرار گرفتهاند.

( ،)A31بهترتیب بهعنوان مهمترین راهبردهای بیابیانزداییی در

بحث و نتیجهگیری

منطقه تشخیص داده شدند.

در این پژوهش ،روشی نوین را بهمنظیور رتبیهبنیدی اولوییت
راهبردهای مطرح در فرایند بیابیانزداییی بییان کیردیم .نتیایج
حاصل از اولویت نهایی راهبردها از روش بردا ،نتیایج حاصیل
از روشهای تحلیلی سلسلهمراتبی ،تاپسییس ،الکتیرا ،مجمیوع
وزنی و جایگشت را در زمینۀ اولوییتبنیدی راهبردهیا میورد
تأکید قرار داد .به این معنی که راهبردهیای  A22 ،A11و ، A21
بهترتیب در رتبۀ اول تا سوم قیرار گرفتیهانید .در عیین حیال،
روش بردا نیز هماننید روشهیای میذکور ،واجید محیدودیت
نادیییده انگاشییتن قضییاوتهییای فییازی تصییمیمگیییران اسییت.
همچنین بعضی از معیارها ساختار کیفی یا ساختار نامشخصیی
دارند که نمیتواننید بیهدقیت انیدازهگییری شیوند .در چنیین
مواردی بهمنظور دستیابی بیه میاتریس ارزشییابی ،مییتیوان از
اعداد فازی استفاده کرد .بنابراین میتوان روش اولوییتبنیدی

تغییر کاربری اراضی در نتیجۀ افزایش جمعییت ،بیکیاری،
رشد صنایع و روحیۀ شهرنشینی ،بهشیدت در حیال گسیترش
است .عمدتا کاربری اراضی بهصورت تبیدیل اراضیی مرتعیی
بییه اراضییی زراعییی و بییاغی در اثییر توسییعۀ چاهییای عمیییق و
نیمهعمیق موتوردار ،تبدیل اراضی باغی به زراعی در اثر وقیوع
خشکسالی هیای متیوالی و تبیدیل اراضیی مرتعیی بیه اراضیی
صنعتی و شهری در اثر رشد صنایع و شهرنشینی در سالهیای
اخیر رخ داده است.
در منطقۀ مطالعاتی ،تراکم تیپهای مرتعی 5 ،تا  10درصد
است که بهشدت تحیت تیأثیر عملکردهیای انسیانی در قالیب
بوتهکنی و چرای مفر دام میباشید بیهطیوریکیه  45تیا 05
درصد پوشش گیاهی بر اثیر بوتیهکنیی بیهمنظیور تیألیف دام،
سوخت و مصالح ساختمانی از بین میرود.

مذکور را با کاربرد اعداد فازی توسعه داد .از معایب دیگر ایین
- Fanghua and Guanchun

1
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خبرۀ یکم

خبرۀ دوم

خبرۀ سوم

خبرۀ چهارم

خبرۀ پنجم

مجموع ردیفی

رتبه

ارزیابی راهبردهای بیابانزدایی با کاربرد روش رتبهبندی بردای فردی

افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی در سیالهیای اخییر

553

مقاوم مرتعی و زراعی ،سیستمهیای آبییاری دور کوتیاه و کیم

که با توسعۀ فعالیتهای معدنی و کشاورزی همراه بوده ،باعی

آبخواه ،ایجاد بادشکن در اطرا

افت سطح آب به میزان  25تا  40سانتیمتر در سیال شیده کیه

کانالهای انتقال آب و ...استفاده شود.

از  0تا  7هزار میلیموس بر سانتیمتر شده است .این مسئله بیا

 از روند تخریب تاغزارها جلوگیری و نسبت بیه احییا وبازسازی آنها اهتمام الزم به عمل آید.

وضعیت آبیاری اراضی کشاورزی تشدید میشود ،بهطیوریکیه

ی تعادل تعداد دام و ظرفیت مراتع رعایت شود.

آبیاری در اراضی کشاورزی ،اغلب بهصورت سینتی غرقیابی و

ی تناسب نوع دام با وضعیت مراتع در نظیر گرفتیه شیود و

کرتی با استخرها و جویهای روباز و بسترهای با خلل و فیر

در مراتع ضعیف سعی شود از تعداد بزها کاسته شود ،زیرا این

زیاد صورت میگیرد ،بیهصیورتیکیه بییش از  05درصید آب

حیوان خود بهعنوان عوامل بالقوه تشدیدکنندۀ تخرییب مراتیع

مصرفی هدر میرود و راندمان آبیاری در مزرعه و انتقال کمتیر

بهشمار میرود.

از  45درصد برآورد میشود.
بنییابراین در چییارچوب راهبردهییای کییالن مطییرحشییده،
پیشنهادات اجرایی زیر توصیه میشود:

ی از چیرای خیار از فصیل (چیرای دییرس و زودرس)
به دلیل توان بیالقوۀ تخرییب پوشیش گییاهی ضیعیف ،مراتیع
بیابانی جلوگیری شود.

ی اهتمام به آمایش سرزمین و بیرآورد تیوان اکولوژییک در

ی بهمنظور حمایت از دامدار و حفاظت از مراتع ،بیه تولیید

سطوح ملی ،منطقهای و محلی و انطبیاق کیاربریهیا بیا تیوان

و واردات علوفه اقیدام و در جهیت افیزایش پتانسییل اقتصیاد

زمین ،جدی گرفته شود.

پایدار دامدار حرکت شود تا عالوه بر چیرا ،دامیدار اقیدام بیه

ی از تبدیل نامناسیب اراضیی مرتعیی ضیعیف بیه اراضیی

بوتهکنی برای تعلییف شیبانه و همچنیین زمسیتانه ییا تعلییف

زراعی با بازده کم و با توان بیالقوۀ زییاد تخرییب و فرسیایش

پسچر مزارع و باغات نکند که خود باعی

تسیریع در رونید

جلوگیری شود.

تخریب میشود.

ی از توسعۀ زیرساختهای صنعتی و کارگیاهی در اراضیی
حساس و شکنندۀ مناطق بیابانی و حاشیهای خودداری شود.
 -در بح ی

توسییعه و احیییای پوشییش گیییاهی و کنتییرل

بنابراین در صورت اهتمام بر اجرای راهبردهای مذکور در
طرحهای بیابان زدایی ،میتوان از بیابانی شیدن اراضیی منطقیه
جلوگیری و نسبت به احیای اراضی تخریبیافته اقدام کرد.

برداشت از منابع آب زیرزمینی سعی شود از گونههای بیومی و
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Abstract
Desertification is a global problem in most arid and semiarid countries including Iran are facing with this
problem. Desertification causes many restrictions in terms of agriculture, food security, livestock rising,
industry and providing service costs. This phenomenon is a process which gradually developed and
accelerated and adjustment costs is increasing exponentially, so according to resource constraints and the
desert area sensitivity, providing optimal combat desertification alternatives natively is necessary to
achieve success in controlling and reducing the effects of this phenomenon among different regions. This
paper tries to provide systematic and optimal alternatives in a group decision-making model. At the first
in the framework of Multiple Attribute Decision-making (MADM), indices preference was determined
using Eigenvector model. Alternatives priority was evaluated by Borda model. The results showed that
the alternative of prevention of unsuitable land use changes (A18) is the most important alternative in
combat desertification prosess in the study area and alternatives of vegetation cover development and
reclamation (A23) and modification of ground water harvesting (A31) were in the next priority,
respectively. Therefore, it is suggested that the obtained results and ranking should be considered in
projects of controlling and reducing the effects of desertification and rehabilitatyion of degraded lands
plans.

Keywords: Combat Desertification, Eigenvector Technique, Individual Borda Ranking Model,
Multiple Attribute Decision-making (MADM).
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