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 چکیده
 زاییبیابان .هستند مواجه پدیده این با ایران جمله زا جهان خشکنیمه و خشک کشورهای بیشتر و بوده جهانی معضلی زاییبیابان
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 در آلهاید حلراه از صفر نسبی نزدیکی با مشترکاً مهریز و تفت یزد، هایشهرستان و یافته توسعه بسیار وضعیت در هاشاخص مجموع
 زدایی،بیابان لحاظ از هاشهرستان آتی توسعه ریزیبرنامه و بندیبودجه فرایند در که شد پیشنهاد نهایت در باشند.می محروم بسیار وضعیت
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 سرآغاز
 و غذایی امنیت سرعت به که است ایپدیده زاییبیابان
 اجتماعی -اقتصادی ثبات و کرده مواجه بحران با را زیستیمحیط

 فرایند این .کندمی روروبه چالش با را جهانی پایدار توسعه و

 با و داده قرار تأثیر تحت را خشکنیمه و خشک مناطق عمدتاً
 و )اکبری دهدمی کاهش را هاسرزمین کارآیی فزاینده، شتابی

 اصول با مطابق و مناسب برخورد رواین از (1131 همکاران،

  رسد.می نظر به ضروری مسئله این با پایدار توسعه
 در 11 دهه از فضایی توسعه برآورد کمی هایمدل کارگیریبه

 رسید. انجام به روستایی ریزیبرنامه ویژه به اجتماعی علوم

 تحلیل موریس، تاکسنومی، مدل شامل شده مطرح هایمدل
 اجتماعی، شبکه تحلیل عاملی، تحلیل اصلی، هایمولفه
 )بدری، باشد.می پتانسیلی، روش و اسکالوگرام عصبی، هایشبکه

 و پیش سال 11به اهمدل این نظری سوابق و پیشینه (1113
 پربیش و پرو فریدمن، هیرشمن، میردال، کارهای به بیشتر
  .(Copus & Crabtree, 1999) گرددبرمی

 صادقی هایپژوهش جزء به بیابانی لیمسا مدیریت حوزه در
 (1)یافته توسعه عددی تاکسنومی مدل کاربرد با که روش

(2013 al., et ravesh Sadeghi)، ادقی)ص (2)موریس مدل 
 و (1131 روش، صادقی ) (1)شانونآنتروپی ،(1132 روش،

 توسعه بررسی به اقدام (،1131 روش، )صادقی (4)اسکالوگرام
 سطح در چه تاکنون است، کرده زداییبیابان دیدگاه از یافتگی

 صورت زمینه این در مطالعاتی ملی سطح در چه و المللیبین

 و کارشناس نظر مبنای رب صرفاً منابع، تخصیص و است نگرفته
  است. گرفتهمی صورت نفوذها اعمال و راندها بعضاً
 و بودند اساسی نقص دارای نیز هامدل این که است ذکر به الزم

 هر مطلق ارزش تنها ها،شاخص ارزشگذاری در که بود این آن
 در هم به نسبت آنها اولویت و شدمی گرفته نظر در شاخص

 به منجر امر این که شدنمی گرفته نظر در ییزدابیابان فرایند

 با تا شدیم آن بر رواین از شد.می غیرواقعی نتایج به دستیابی
 برآورد را هاشاخص اولویت ابتدا شانون آنتروپی روش کارگیریبه

 اولویت مبنای بر و تاپسیس روش از استفاده با سپس و کرده

 دیدگاه از کاری دهایواح یافتگی توسعه ارزیابی به ها،شاخص
  بپردازیم. زداییبیابان هایفعالیت

 در فضایی یافتگیتوسعه بندیرتبه منظور به عمدتاً تاپسیس مدل

 از که گرفته قرار استفاده مورد اجتماعی علوم مختلف هایحوزه

 ایمنطقه و شهری پایدار توسعه ارزیابی به توانمی جمله آن
(Abdel- Malak et al., 2017)، و روستایی توسعه تحلیل 

 روستایی اماکن توسعه ،(1131 همکاران، و )تقوایی ایناحیه

(Zand & Dinpanah, 2013)، توسعه ایمنطقه هاینابرابری 
 ایمنطقه هاینابرابری ،(Xiajing & Junjie, 2011) اقتصادی

 توسعه (1135 رحمانی، و زادهصفر) اجتماعی خدمات توسعه

 همکاران، و پورعالی) شهری و روستایی مناطق در یگردشگر
 بهادار اوراق بورس در گذاریمایهسر یافتگیتوسعه و (1131

 کرد. اشاره (Ketabi et al., 2012؛1131 همکاران، و طلوعی)

 هایتکنیک از استفاده با ابتدا محققین مقاالت این تمامی در
 سلسله تحلیلی یندفرا شانون، آنتروپی جمله، از بندیرتبه

 با نهایت در و کرده دهیوزن را هاشاخص غیره، و (1)مراتبی

 موجود هایگزینه بندیاولویت به TOPSIS تکنیک از استفاده
 اند.پرداخته

 .1 از: عبارتند خالصه طور به روش این هایمزیت مهمترین

 زیادی تعداد گرفتن نظر در امکان .2 کاربرد سادگی و سهولت
 اطالعات تغییر امکان .1 یافتگی توسعه تحلیل فرایند در اخصش

 در .5 تغییر این اساس بر سیستم پاسخگویی ارزیابی و ورودی

 صورت آلایده جواب به شباهت منطق با یافتگیتوسعه روش این
 واحدهایی یافته توسعه هایواحد که صورت این به گیرد.می

 دورترین و آلایده جواب بهترین زا را فاصله ترینکوتاه که هستند

 از فاصله روش این .1 دارند آلایده جواب بدترین از را فاصله
 مبنی نزدیکی گرفتن نظر در با را راهبرد بدترین و راهبرد بهترین

 حاصله نتایج .1 گیردمی نظر در همزمان طور به بهینه راهبرد بر

 نهایی وزن تکمیا این که شودمی بیان کمی فواصل صورت به
 ,Srdjerici؛1137 زاده،)ملک است بندیاولویت در راهبردها

2004). 
 مناطق یافتگی توسعه درجه ارزیابی پژوهش این از هدف بنابراین

 در موردی صورت به که است زداییبیابان هایفعالیت نظر از

 بندیاولویت تکنیک و شانون آنتروپی مدل کاربرد با یزد استان
 به (TOPSIS) (1)آلایده هایپاسخ به تشابه اساس بر ترجیحی

 در تواندمی پژوهش این از حاصله نتایج آمد. در اجرا
 گیرد قرار مدنظر زداییبیابان فرایند پایدار توسعه هایریزیبرنامه

 خواهد کاربرد قابلیت نیز کشور نقاط سایر در تحقیق این الگوی و

 داشت.
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  هاوشر و مواد
 مطالعه مورد همنطق

 میان در مربع کیلومتر2312/123511معادل مساحتی با یزد استان

  جغرافیایی موقعیت در نمک کویر حاشیه و ایران مرکزی فالت
 عرض 11 ،11 الی 23 ،11 و شرقی طول 13 ،11 الی 12 ،53ْ

 و خشک شرایط در اقلیمی نظر از و (1 )شکل گرفته قرار شمالی
 با استان، این حال عین در .شودمی بندیطبقه بیابانی سرد

 از %7/51 که بیابانی اراضی هکتار میلیون 1 از بیش وسعت

 بیابانی اراضی وسعت از %5/11 و شودمی شامل را استان اراضی
 بیابانی استان سومین عنوان به ،داده اختصاص خود به را کشور

 حاوی که باشد،می مطرح کرمان و خراسان از بعد ایران
 سازمان) است کشور سطح در بیابانی هایرخساره تریننوعمت

 این در ،بنابراین .(1135 ،کشور داریآبخیز و مراتع هاجنگل

 ارزیابی نظرگاه از تیپیک استان یک عنوان به یزد استان پژوهش
 )شکل گیردمی قرار مدنظر زداییبیابان هایشاخص موجود وضع

1).  

 

 
 شهرستان تفکیک به یزد استان (:1) شکل

 

 بررسی روش

 ای،ناحیه ریزیبرنامه عرصه در امگ مهمترین که این به توجه با
 منظور بهبنابراین،  (ESCAP, 1994) است تعادل عدم اهشک

 تعیین و شناخت زدایی،بیابان فرایند پایدار توسعه به دستیابی
 و گرفت رقرا مدنظر زداییبیابان هایشاخص یافتگیتوسعه درجه

  رسید. انجام به ذیل مراحل طی
 

 ارزیابی هایشاخص و کاری هایواحد تعیین

 بندیپهنه برای مناسب چارچوبی به دستیابی منظور به ابتدا در
 این کنیم،می کاری هایواحد تعیین به اقدام یافتگیتوسعه

 روش از یا که هستند همگنی مطالعاتی واحدهای ها،واحد
 یا و شوندمی حاصل (1137 ،احمدی) ژئومرفولوژیکی

 حدود استان و شهرستان بخش، همانند سیاسی هایمرزبندی

 نظر مبنای بر یا موثر هایشاخص سپس کند.می تعیین را آنها
 مندمنظا ایپرسشنامه روش قالب در دلفی مدل از یا و کارشناسی
 شوند.می مشخص

 

 هاداده ماتریس تشکیل

 گیردمی شکل هاشاخص و هاواحد از بعدی دو سیماتری ادامه در
 آمارهای از استفاده با واحد هر در شاخص هر ارزش و (1 )جدول
 شود.می برآورد دلفی روش به یا میدانی مطالعات و رسمی

 

 (1) رابطه از هاداده ماتریس اعداد سازینرمال

 رجهد بندیپهنه و آنتروپی مدل فازهای سایر انجام منظور به
 هم شده برآورد هایشاخص ارزش که است الزم یافتگی توسعه
  رابطه طبق هاشاخص ارزش رو این از وندـش مقیاسیـب و جهت
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  آیند.می در نرمال صورت به ذیل
 

(1) 
 
 

 

  هاداده ماتریس (:1) جدول
 ◄ (j)شاخص

1j 2j … mj 
 ▼ (iTMU )کاری واحد

1TMU 11X 12X … 1mX 

2TMU 21X 22X … 2mX 

 ׃ ׃ ׃ ׃ ׃

MTMU n1X n2X … nmX 

iX 1X 2X … nX 

jδ 1δ 2δ … Nδ 

 است ام iکاری واحد از امj شاخص ارزش ijX ماتریس این در
 

 

 : رابطه دراین

 کاریواحد هر با رابطه در شاخص هر نرمال ارزش  
 کاریواحد هر با رابطه در شاخص هر عددی ارزش 
 هاداده ماتریس از ستون هر میانگین 

 هاداده ماتریس از ستون معیارهر رافانح 
 ه(شد )نرمالیزه ندارداستا هایداده ماتریس مرحله این در

 .(2 )جدول شودمی مشخص
 

  استاندارد های داده ماتریس (:2) جدول
 ◄ (j)شاخص

1j 2j … mj کاری واحد( iTMU) ▼ 

1TMU 11Z 12Z … 1mZ 

2TMU 21Z 22Z … 2mZ 

 ׃ ׃ ׃ ׃ ׃
MTMU n1Z n2Z … nmZ 

 روش از استفاده با هم به نسبت هاشاخص اهمیت تعیین

  شانون آنتوپی

 است (7)اطالعات تئوری از شده گرفته بر که شانون نتروپیآ مدل

ارایه  (Shannon, 1948) شانون وود ال کلود توسط بار اولین
 است سیستم یک در نظمیبی سنجش معیار آنتروپی شد.

(Bednarik et al., 2010) است معیاری اطالعات تئوری در و 
 احتمال توزیع یک توسط شده بیان اطمینان عدم مقدار برای

 پخش صورت در اطمینان عدم این که طوری به (iP) گسسته
 (3)تیزتر فراوانی توزیع که است مواردی از بیشتر توزیع، (3)بودن
 & Soleimani-damaneh ؛1135 پور،)اصغر باشد.

Zarepisheh. 2009) 
 واحدهای آنتروپی ،نرمالیزه گیریتصمیم ماتریس تشکیل از پس

 ماتریس و شده محاسبه (2) بطهرا از هاشاخص به نسبت کاری

 (.1 )جدول گیردمی شکل آن بعدی دو
(2)  

 رابطه: این در
ijE شاخص هر به نسبت واحدکاری هر آنتروپی 
 ijr شاخص هر به نسبت واحدکاری هر نرمال وزنی مقدار 

ijlnr نسبت واحدکاری هر نرمال وزنی مقدار نپرین لگاریتم 
 شاخص هر به
 شود.می محاسبه( 1) رابطه از (jE) هاشاخص آنتروپی ادامه در

 

(1) 
 

 
 
 

 

  هاشاخص به نسبت کاری واحدهای آنتروپی ماتریس (:3)جدول
Indicator 

iTMU 
NI ... 3I 2I 1I 

1NE  13E 12E 11E 1TMU 
2NE  23E 22E 21E 2TMU 

 ׃ ׃ ׃ ׃ ׃ ׃

MNE  M3E M2E M1E MTMU 

  باشد.می کاری واحد هر در شاخص هر آنتروپی :E و شاخص :I کاری، واحد :TMU جدول: این در
 

 رابطه: این در

j
Eشاخص هر آنتروپی 

Kثابت ضریب 

 .دشومی محاسبه (5) رابطه از ثابت مقدار عنوان به K و

(5) 
 
 

i

iij

ij

S

X-X
Z 

j;ijijij lnrE r 











 
m

1i
ij

lnr
ij
rK

j
E

Mln

1
K 
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 رابطه: این در
K ثابت ضریب 

Mln کاری هایواحد تعداد نپرین لگاریتم (M) 
 
 محاسبه (1) رابطه از (11)انحراف( )درجه jd مقدار ادامه، در

 در کارایی میزان چه (j) مربوطه شاخص کندمی بیان که شودمی
 شاخصی شده گیریاندازه مقادیر هرچه .ددار زداییبیابان فرایند

 کاری هایواحد که است آن دهندهنشان باشد، نزدیک صفر به

 ندارند. یکدیگر با چندانی تفاوت شاخص آن نظر از رقیب
 همان به باید زاییبیابان فرایند در شاخص آن نقش بنابراین،

 .یابد کاهش اندازه

(1)    

 د.شومی محاسبه (1) رابطه از هاشاخص اوزان مقدار سپس

(1) 
 

 برای آمده دست به اوزان مجموع که است ذکر به الزم
  باشد. یک با برابر باید گیرندهتصمیم موردنظر هایشاخص

(7) 
 

 وزن بیشترین که شاخصی روش، این مبنای بر ترساده عبارت به
 و )آذر دارد نیز را زداییبیابان فرایند در نقش بیشترین دارد را

 روش، صادقی ؛1131 آذر، ؛Shannon, 1948 ؛1131 زاده،رجب

1131). 
 

 دیدگاه از کاری هایواحد یافتگی توسعه ارزیابی

 TOPSIS روش از استفاده با زداییبیابان

 شدارایه  یون و هوانگ طتوس 1331 سال در TOPSIS مدل
(Hwang & Yoon,1981). روش این در m توسط کاریواحد 

n به توانمی را مسئله هر و گیردمی قرار ارزیابی مورد شاخص 
 n فضای یک در نقطه m شامل هندسی سیستم یک عنوان
 شده نهاده بنا مفهوم این به تکنیک این گرفت، نظر در بعدی

 کاریواحد با را فاصله کمترین باید انتخابی کاریواحد که است
 منفی آلایده کاریواحد با را فاصله بیشترین و مثبت لآایده

 Kazimieras ؛1131 ،زاده رجب و )آذر باشد داشته

Zavadskas et al, 2016؛Ardielli, 2016 ). 
 

 (8) رابطه از (11)موزون گیری تصمیم ماتریس تشکیل

(3)  

 رابطه: این در
DM نرمال گیری تصمیم ماتریس 

nn
W


 ماتریس این در که معیارها. وزن از قطری ماتریس 

) مولفه هر
ij

H) شودمی حاصل (3) رابطه از. 

(3) j
w

ij
a

ij
H  

 رابطه: این در

ij
H معیار به توجه با راهبرد هر که موزون وزنی مقدار 

 کندمی کسب مربوطه

ij
aکسب مربوطه معیار به توجه با راهبرد هر که وزنی مقدار 

 کندمی

j
w مربوطه معیار عددی() وزنی مقدار 

 

 مثبت آلایده کاری هایواحد عددی مقادیر تعیین

(

i

TMU) منفی آلایده و(

i

TMU) 

 بیشترین که کاریواحد هر موزون گیریتصمیم ماتریس در
 دهد، اختصاص خود به شاخص هر با ارتباط در را عددی مقادیر

 و باشدمی زاییبیابان فرایند کنترل نظرگاه از واحد مناسبترین

) مثبت آلایده واحد عنوان تحت
i

TMU) شود.می بیان 

 هر با ارتباط در کاری هایواحد عددی مقادیر حداکثربنابراین، 
 مقادیر عنوان تحت ایمجموعه در (11) رابطه مطابق شاخص

 شود.می بیان مثبت آلایده هایواحد عددی
 هر با ارتباط در کاری واحدهای عددی مقادیر حداقل همچنین

 مقادیر عنوان تحت ایجموعهم در( 11) رابطه مطابق شاخص

)منفی آلایده هایواحد عددی

i

TMU) شودمی بیان. 

 

 

(11) 

























 1,2,...ni2jj

ij
H

i
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ij
H

i
maxTMU 

nn
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j
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j
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j
W 







 j2,....n 1,j1W
n

1j




http://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Shannon
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(11) 

























 1,2,...mi2jj

ij
H

i
min,1jj

ij
H

i
minTMU 

 

 ماتریس کاریواحد هر (d) فاصله اندازه محاسبه

 ازاء به اقلیدوسی نرم اساس بر موزون گیریتصمیم

 (13 و 12) روابط از منفی و مثبت آلایده کاری ایهواحد

(12) 
 m1,2,....,i,

n

1j

2

j
A

ij
H

i
d 









  

(11)  m1,2,....,i,
n

1j

2

j
A

ij
H

i
d 









  

 

 مثبت آلایده واحدهای مقادیر از کاری هایواحد فاصله قدر هر

 هایشاخص دیدگاه از بهتری وضعیت واحدکاری آن ،باشد کمتر
 .بلعکس و دارد زداییبیابان

 

 هایواحد به کاری هایواحد نسبی (12)نزدیکی همحاسب

 بر کاری هایواحد بندیرتبه و 14 رابطه از آلایده کاری

 آمده دست به هایانحراف اساس

(15)  n1,2,...,,

i
d

i
d

i
d

i
C






 



 

 

چنانچه
i

TMU
i

TMU ،0آنگاه باشد
i

d  1 و
i

C  

کهصورتی در و شودمی
i

TMU
i

TMU ،آنگاه باشد 

0
i

d  0و
i

C ، کاریواحد به که کاریواحد هر بنابراین 

)نزدیکی مقدار باشد، نزدیکتر مثبت آل ایده
i

C) یک به آن 

  بود. خواهد نزدیکتر
 از راهبردها نسبی نزدیکی درصد یج،نتا بهتر نمایش برای انتها در

 شود.می محاسبه (11) رابطه
 

(11)   


n

1i i
C

i
C

i
%C 

 

  هاگزینه یافتگی توسعه نقشه تهیه

  به دستیابی و اـهداده وتحلیل تجزیه در دقت و سهولت منظور به

 به نسبت کاری هایواحد نسبی نزدیکی مبنای بر نتایج،

Arc  افزارنرم از استفاده با و زداییابانبی آلایده واحدکاری

a3.2view هاشهرستان یافتگی توسعه میزان سازینقشه به اماقد 

 .شد

 

 نتایج
 شد بیان تحقیق روش بخش در که میتاکسنو مدل مبنای بر

 یزد استان هایشهرستان توسعه ارزیابی به اقدام ذیل مراحل طی
  .شد زداییبیابان هایشاخص نظر از

 
 هایشاخص و ها(شهرستان )کاری هایواحد تعیین

 زدایی(بیابان هایارزیابی)شاخص

 سطح در زداییبیابان عملکرد ارزیابی منظور به ابتدا در

 بافق، اردکان، ابرکوه، شهرستان، ده یزد، استان هایشهرستان
 نظرگاه از یزد و میبد مهریز، طبس، صدوق، خاتم، تفت،

 ملی مرکز هایفعالیت مبنای بر ،زداییبانبیا هایشاخص

 قرار مدنظر ،یزد استان کشاورزی جهاد کل اداره زداییبیابان
 .ندگرفت

 

  هاداده ماتریس تشکیل

 سطح در ،زداییبیابان هایشاخص و هاشهرستان تعیین از پس

 آمارهای برمبنای عملکرد نرخ آوریجمع به اقدام هاشهرستان
 مرکز 1131الی 1131 هایسال طی در دسترس قابل عملکردی

 در و یزد استان کشاورزی جهاد کل اداره زداییبیابان ملی

 تشکیل به اقدام (11)شاخصه چند یریگتصمیم روش چارچوب
 است. شده داده نشان (5) جدول در که شد هاداده ماتریس

 

  هاداده ماتریس اعداد سازینرمال

 مقیاس کردن یکسان منظور به هاداده یسماتر تشکیل از پس

 سازینرمال به اقدام ،(15)کردن مقیاسبی عبارتی به یا هاداده
 نرمال ماتریس» ترتیب بدین و د( ش1) رابطه از هاداده

  (.1 )جدول گرفت شکل« زداییبیابان هایشاخص
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  یزد استان هایانشهرست تفکیک به زداییبیابان هایشاخص ماتریس (:4)جدول

 ◄ زداییبیابان های شاخص

ی
ار

لک
ها

ن
 

ر(
کتا

)ه
 

ی
ار

آبی
 و 

ت
اقب

مر
 

ر(
کتا

)ه
 

ت
اظ

حف
 

ق
قر

و
 

ش
ش

پو
 

ر(
کتا

)ه
ی

اه
گی

 

یز
جه

ت
 

اه
چ

 
خر

ست
وا

  

ره
خی

ذ
 

ه(
حلق

ب)
آ

 

یه
ته

 
رح

ط
 

ن
ابا

بی
ر(

کتا
)ه

ی
دای

ز
 

  ▼ ها()شهرستانکاریواحدهای 

 1 1 11725 5131 1115 ابرکوه

 113111 1 23532 1131 511 اردکان
 32111 5 11171 5511 571 بافق
 1 1 1 1 1 تفت

 11111 1 11171 2113 231 خاتم
 11711 1 111151 1121 351 صدوق
 1 1 133335 1331 2211 طبس

 1 1 1 1 1 مهریز
 1 1 53153 1721 2251 میبد
 1 1 1 1 1 یزد

 
  یزد استان هایشهرستان تفکیک به زداییبیابان هایشاخص نرمال ماتریس (:5) جدول

 ◄ زداییبیابان هایشاخص
 نهالکاری

  آبیاری

 ومراقبت

 وقرق حفاظت

 گیاهی پوشش

 استخر و چاه تجهیز

 آب ذخیره 

 طرح تهیه

 ▼ ها(کاری)شهرستانواحدهای زداییبیابان
 -13/1 33/1 11/1 17/1 53/1 ابرکوه

 17/2 33/1 -51/1 -12/1 -51/1 اردکان
 71/1 88/1 -13/1 53/1 -11/1 بافق
 -13/1 -12/1 -37/1 -25/1 -35/1 تفت

 -13/1 -52/1 -11/1 -27/1 -13/1 خاتم
 -17/1 33/1 11/1 75/1 13/1 صدوق
 -13/1 -52/1 11/2 47/1 73/1 طبس

 -13/1 -12/1 -37/1 -25/1 -35/1 مهریز
 -13/1 -52/1 -11/1 11/1 88/1 میبد
 -13/1 -12/1 -37/1 -25/1 -35/1 یزد

PI 31/1 57/1 13/2 13/1 17/2 

X 3/711 1/1213 5/11511 1/1 1/21211 

S 51/317 31/2131 7/11171 51/1 17/13111 

 

 هاشاخص آنتروپی ماتریس تشکیل

  و (1 )جدول زداییبیابان هایشاخص نرمال ماتریس مبنای بر

 نسبت زداییبیابان هایشاخص آنتروپی ماتریس» ،(2) رابطه از

  (.1)جدول شد برآورد «شهرستان هر به
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 شهرستان هر به نسبت زداییبیابان هایشاخص آنتروپی ماتریس (:8) جدول

 ◄ زداییبیابان های شاخص
 نهالکاری

 و آبیاری

 مراقبت

 قرق و حفاظت

 گیاهی پوشش

 استخر و چاه تجهیز

 آب ذخیره 

 طرح یهته

 ▼ ها(کاری)شهرستانواحدهای زداییبیابان
 1111/1 1133/1 -2523/1 -1215/1 -1531/1 ابرکوه

 1312/1 1133/1 1111/1 2315/1 1111/1 اردکان
 3353/1 3711/1 2117/1 -1121/1 1173/1 بافق
 1111/1 -1213/1 1212/1 -2117/1 1132/1 تفت

 1111/1 1151/1 2311/1 1111/1 1113/1 خاتم
 1112/1 1133/1 1117/1 -2223/1 -2117/1 صدوق
 1111/1 1151/1 7117/1 1111/1 1522/1 طبس

 1111/1 -1213/1 1212/1 -2117/1 1132/1 مهریز
 1111/1 1151/1 -2523/1 5132/1 1131/1 میبد
 1111/1 -1213/1 1212/1 -2117/1 1132/1 یزد

 1111/1 1512/1 1137/1 -1112/1 7173/2 مجموع
 

 و (jd) انحراف درجه ،(jE) هاشاخص آنتروپی برآورد

 (jW) هم به نسبت هاشاخص اهمیت

  از (jE)یـزدایبیابان در رحـمط هایشاخص یـآنتروپ ادامه در

 اوزان و (jd) انحراف درجه محاسبه با و شد محاسبه (1) رابطه
 در مطرح ایهشاخص اهمیت (1 و 1) روابط از (jW) هاشاخص

 شد. برآورد (7) جدول مطابق زداییبیابان فرایند
 

  زداییبیابان در مطرح هایشاخص اوزان و انحراف درجه آنتروپی، برآورد (:7)جدول

 نهالکاری ◄(Iها)شاخص
 و آبیاری

 مراقبت

 وقرق حفاظت

 گیاهی پوشش

  استخر و چاه تجهیز

 آب ذخیره

 طرح تهیه

 زداییبیابان

jE 1377/1- 1211/1 1155/1- 7111/1- 2512/2- 
jd 1377/2 3715/1 1155/2 7111/1 2512/1 

jW 2137/1 1323/1 2251/1 1111/1 1131/1 
 

 موزون گیریتصمیم ماتریس تشکیل

 گیریتصمیم ماتریس ها،شاخص اهمیت ضریب تعیین از پس
 زهنرمالی ماتریس هایمولفه ضرب از (3) رابطه مبنای بر موزون

 هاشاخص اهمیت ضریب در (1 )جدول زداییبیابان هایشاخص

 .(3 )جدول گرفت شکل (7 )جدول

 

 موزون گیریتصمیم ماتریس ماتریس (:8) جدول
 ◄(Iها)شاخص

 نهالکاری
 و آبیاری

 مراقبت

 

 وقرق حفاظت

 گیاهی پوشش

  واستخر چاه تجهیز

 آب ذخیره

 طرح تهیه

 ها()شهرستانکاریواحدهای زداییبیابان
 -1321/1 1112/1 121/1 1123/1 1127/1 ابرکوه 1 ▼

 1712/1 1112/1 -1321/1 -1171/1 -131/1 اردکان 2
 1555/1 2757/1 -1212/1 1551/1 -1711/1 بافق 1
 -1321/1 -1311/1 -1315/1 -1112/1 -1371/1 تفت 5
 -1133/1 -1137/1 -1511/1 -1211/1 -1211/1 خاتم 1
 -1121/1 1112/1 1511/1 1137/1 1133/1 صدوق 1
 -1321/1 -1137/1 5313/1 1111/1 1715/1 طبس 7
 -1321/1 -1311/1 -1315/1 -1112/1 -1371/1 مهریز 3
 -1321/1 -1137/1 -1257/1 1211/1 1771/1 میبد 3
 -1321/1 -1311/1 -1315/1 -1112/1 -1371/1 یزد 11
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 مثبت آلایده کاری یهاواحد عددی مقادیر تعیین

(
i

TMU) منفی آلایده و(
i

TMU)  

  با وزونـم ریـــگیتصمیم ماتریس تشکیل از پس مرحله این در

 آلایده ردهایراهب عددی مقادیر (11 و 11) روابط از استفاده
 گرفت. شکل مربوطه هایمجموعه و برآورد منفی و مثبت

 

+}=1111/1،1771/1، 5313/1، 2757/1، 1712/1}        مثبت آلایده کاری واحدهای مجموعه
iTMU 

- }=-1371/1، -1112/1، -1315/1، -1311/1، -1321/1}    منفی آلایده کاری واحدهای مجموعه
iTMU 

 

 ازاء به اقلیدوسی نرم اساس بر (d) فاصله اندازه محاسبه

  منفی و مثبت آلایده کاری واحدهای

  Excel افزار نرم از هاهمحاسب باالی حجم دلیل به مرحله این در

 هر فاصله اندازه (11 و 12) روابط مبنای بر و شد استفاده
 هایواحد ازاء به موزون گیریتصمیم ماتریس در شهرستان

 شد. برآورد منفی و مثبت آلایده
 

 تمثب آلایده واحدهای ازاء به فاصله اندازه
،1121/1=+

5d ،1511/1 =+
4d ،7111/1=+

3d ،7733/1 =+
2d ،1213/1=+

1d}=+
id 

{1512/1=+
10d ،1111/1 =+

9d ،1512/1=+
8d ،3212/1 =+

7d ،1311/1=+
6d 

 منفی آلایده واحدهای ازاء به فاصله اندازه
،1553/1= -5d ، 1 = -4d ،7171/1= -3d ،31131 = -2d ،2333/1= -1d}= -id 

{1= -10d ،5117/1 = -9d ،1= -8d ،1721/1 = -7d ،211/1= -6d 
 

 و آلایده هایواحد به هاشهرستان نسبی نزدیکی محاسبه

 هاشهرستان نهایی بندیرتبه

 نسبی نزدیکی ،واحدها نهایی اولویت تعیین منظور به نهایت در
 منطقه در اییزدبیابان آلایده واحدهای به نسبت هاشهرستان
 هر که اصل این به توجه با و شد برآورد (15) رابطه از مطالعاتی

 نزدیکی مقدار باشد، نزدیکتر آلایده کاری واحد به که شهرستانی
(

i
C) نهایی اولویت بالعکس، و بود خواهد نزدیکتر یک به آن 

 .(3 )جدول آمد دست به اولویت درصد و شد. برآورد هاشهرستان

 

 کاری واحدهای یافتگی توسعه میزان بندی رتبه و نسبی نزدیکی (:1)جدول
 به نزدیکی میزان ◄(I)هاشاخص

 (iC) آل ایده کاری واحد

 اولویت درصد

 (i%C) کاری واحدهای 
  یافتگی توسعه میزان  رتبه

 ▼ ها(کاری)شهرستانواحدهای

 متوسط 1 3133/3 2271/1 ابرکوه 1
 یافته توسعه بسیار 1  1111/21 1211/1 اردکان 2
 یافته توسعه بسیار 2  1121/22 1125/1 بافق 1
 محروم بسیار 3 1 1 تفت 5
 محروم 7 3115/5 1117/1 خاتم 1
 متوسط 1  251/7 1111/1 صدوق 1
 یافته توسعه نسبتا 1 3511/11 1311/1 طبس 7
 محروم بسیار 3 1 1 مهریز 3
 یافته هتوسع نسبتا 5 5312/11 1121/1 میبد 3
 محروم بسیار 3 1 1 یزد 11

 

 (15) رابطه از شده برآورد نهایی اولویت یا نزدیکی میزان
 در سهولت منظور به که هستند پیوسته هایارزش از یکسری
 هایتفاوت دادن نشان و شده برآورد نتایج فهمیدن و خواندن

 بر رواین از شوند. بندیطبقه مناسبی سطوح در باید ایناحیه

 در (iC) آلایده واحدکاری به نزدیکی میزان ،(11) جدول مبنای
 و شدند بندیطبقه یافتگی توسعه سطح شش در مطالعاتی منطقه

 قیاسم به زداییبیابان هایفعالیت توسعه نهایی نقشه نهایت، در

 (.2 )شکل آمد دست به 11111/1
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 اندازه اساس بر یافتگی توسعه بندیطبقه (:18) جدول

 آلایده راهبرد به نسبت فاصله

)نزدیکی مقدار کالس
i

C) یافتگی توسعه میزان 

I 1/1≥
i

C  محروم بسیار 

II 2/1 ≥ 
i

C > 1/1 محروم 

III 1/1 ≥ 
i

C> 2/1 متوسط 

IV 5/1 ≥
i

C>1/1 ًیافته توسعه نسبتا 

V 1/1≥ 
i

C> 5/1 یافته توسعه 

VI 
i

C> 1/1 یافته توسعه بسیار 

 زداییبیابان وضعیت جامع ارزیابی منظور به ادامه در
 یافتگی توسعه درجه برآورد از جدا استان، هایشهرستان

 و بیابانی اراضی وسعت جهتی، از زدایی،بیابان هایشاخص
 وسعت نسبت به شهرستان هر بیابانی اراضی وسعت همچنین

 منابع فراوانی دیگر جهت از و استان و شهرستان اراضی کل

 قرار مدنظر را شهرستان تفکیک به زاییبیابان خطر تحت بالقوه
 و 5 ،1) هایشکل در هابررسی این نتایج خالصه که دادیم

 است. شده ذکر( 11 دولج

 
 

 
 زداییبیابان هایفعالیت دیدگاه از یزد استان هایشهرستان یافتگی توسعه بندیرتبه (:2) شکل

 
 

 
  یزد استان هایشهرستان بیابانی اراضی وسعت (:3)شکل
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  استان و شهرستان سطح به نسبت بیابانی اراضی وسعت (:4) شکل

 
 زاییبیابان فرایند تأثیر تحت قوهلبا منابع (:11) جدول
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 31/1 3/7 2 2 131 211111 2111 23511 ابرکوه
 25/1 1/2 2 11 531 311111 11117 22132 اردکان

 13/1 2/1 2 1 117 371111 73711 13311 بافق

 53/2 3/3 2 1 217 521111 51333 53171 تفت
 13/1 7/1 2 1 115 111111 11111 13231 خاتم

 11/1 1 1 11 11 511111 333 3115 صدوق

 12/1 11/1 2 5 1111 1171511 113111 17131 طبس
 13/1 73/1 1 11 173 511111 21172 23112 مهریز
 11/1 7/11 1 11 11 31111 311 11511 میبد
 71/1 7/135 5 215 33 11111 1 12321 یزد

 

 گیرینتیجه و بحث
 دیدگاه از مطالعاتی هایدواح در توسعه سطوح به بخشی تعادل

 که است حوزه این در پایداری به دستیابی الزمه زداییبیابان
 طورهمان زمینه این در باشد.می توسعه وحسط شناسایی مستلزم

 مندمنظا و سیستماتیک مطالعات ،شد ذکر تحقیق ادبیات در که

 توسعه سطوح ارزیابی شده انجام پژوهش تنها و نرسیده انجام به
 ( ,.Sadeghi ravesh et al عددی تاکسنومی مدل از استفاده با

 )صادقی شانون آنتروپی ،(1132روش، صادقی) موریس ،2013)

 است. بوده (،1131 روش، )صادقی اسکالوگرام و (1131 روش،

 تا یافتگیتوسعه بندیپهنه در هامدل این کاربرد از حاصل نتایج
 هر .باشدمی تاپسیس مدل از حاصل نتایج همانند زیادی حدود
 هاشهرستان یافتگی توسعه بندیرتبه در جزئی تغییرات چند

 روش در که است موضوع این خاطر به این که ،دوشمی مشاهده
 طلقم ارزش شانون، آنتروپی و اسکالوگرام ،موریس ،تاکسنومی

 توسعه برآورد مالک زداییبیابان نظر از واحد هر در شاخص هر

 اعداد از فاصله تاپسیس مدل در که حالی در باشدمی یافتگی
 در که جا آن از رسدمی نظر به همچنین شود.می لحاظ آلهاید

 در شاخص هر ارزش بر عالوه شانون آنتروپی و تاپسیس روش
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 دستیابی در هم به نسبت هاشاخص اولویت مطالعاتی، یگان هر
 درستی که جاآن از همچنین و گیرد.می قرار توجه مورد نتایج به

 مدل در مطالعاتی، واحدهای در هاشاخص گذاریارزش
 قرار موردنظر ناهمگن حدهایوا ییشناسا مرحله در تاکسنومی،

 بر ارجح تر،صحیح نتایج به دستیابی نظر از هامدل این گیرد،می

  .هستند اسکالوگرام و موریس مدل
 سه که دهدمی نشان گرفته صورت تحلیل و بررسی طورکلی به

 صفر اولویت ضریب با مشترکاً مهریز و تفت یزد، شهرستان

 پایدارتریننا و ترینامساعدن دارای درصد( صفر نزدیکی نسبت)
 بیابانی اراضی وسعت چه اگر بین این در هستند. شرایط

 هکتار( هزار125 و 121معادل ترتیب )به مهریز و تفت شهرستان

 معادل ترتیب )به مذکور هایشهرستان اراضی کل به آن نسبت و
 این که (5و 1 هایشکل) است چیزنا درصد( 13/13 و 75/21

 توجیه را زداییبیابان زمینه در گرفته صورت فعالیت محدودیت

 تحت توجه قابل بالقوه منابع وجود دلیل به حال، عین در کند،می
 تراکم صنعتی، مراکز کشاورزی، اراضی جمله از زاییبیابان تأثیر

 قابل تواندمی بیابانی شرایط توسعهآثار  جمعیتی، مراکز و جمعیت

با  نیز یزد شهرستان در یگرد طرف از .(11جدول) باشد توجه
 هکتار( هزار 151) است ناچیز بیابانی اراضی وسعت که این وجود

 شهرستان وسعت به نسبت بیابانی اراضی وسعت (1 شکل)

 شهرستان این ،این بر عالوه (،5)شکل درصد( 1/13) باالست
 بالقوه منابع شهرستان این محدوده در و بوده استان سیاسی مرکز

 ثیرتأتحت زیادی جمعیتی و صنعتی مراکز هجمل از زیادی

 د.نهست زاییبانبیا

 یباضر با ترتیب به خاتم و صدوق ابرکوه، هایشهرستان

 و 2/7 ،3/3نزدیکی نسبت ) 1117/1 و 1111/1 ،2271/1اولویت
 وضعیت از شده ذکر شهرستان سه از بعد نیز درصد( 3/5
 ضرایب با نیز بدمی شهرستان و ندبرخوردار ناپایداری و مناسبنا

 نسبتاً وضعیت از درصد( 1/11 نزدیکی )نسبت 1121/1 اولویت
 و خاتم شهرستان که این به توجه با .هستند برخوردار مناسبی
 دست هایجنگل و مراتع ،کشاورزی وسیع اراضی واجد ابرکوه

 این از هکتار( هزار 251 و 111معادل ترتیب به) د،نباشمی کاشت
 باال به توجه با همچنین د.نگیر قرار تأثیر حتت دنتوانمی حیث
 و میبد هایشهرستان اراضی کل به بیابانی اراضی نسبت بودن

 با و (5 )شکل درصد( 71/11 و 31/51 معادل ترتیب به) صدوق
 امکان و استان جمعیتی و سیاسی مرکز به ودنب نزدیک به توجه
 هایرگاهکا و روستایی جمعیتی مراکز گرفتن قرار تاثیر تحت

 در که دارد جا خوردارندبر هم باالیی تراکم از که تولیدی
 ولجد) گیرد قرار مدنظر مهم این منطقه آتی توسعه هایطرح

11). 
 مجموع نظر از که داد نشان گرفته صورت هایتحلیل ادامه در

 با ترتیب به طبس و بافق اردکان، هایشهرستان هاشاخص

 مناسبی توسعه از 1311/1 و 1125/1 ،1211/1 اولویت ضرایب
 که این به توجه با برخوردارند زداییبیابان هایشاخص زمینه در
 ،321 ترتیب به) بیابانی اراضی وسعت مذکور هایشهرستان در

 شهرستان اراضی وسعت به آن نسبت و هکتار( هزار 1111و 711
 ،1/11و 71/1 ،31/53؛17/7 ،33/13 ترتیب )به بوده باال استان و

 مواصالتی، هایراه جمله از تأثیر تحت بالقوه منابع و (73/21

 نیز غیره و کاشتدست هایجنگل و مراتع صنعتی، هایکارگاه
 وضعیت ،(11 ولجد و 5، 1 هایشکل) باشندمی توجه قابل

 ارزیابی مثبت هاشهرستان این در زداییبیابان هایشاخص

  شود.می
 در است الزم شد، مطرح مالاج به که ثیمباح به توجه با

 به دستیابی منظور به آتی هایگذاریسرمایه و هاریزیبرنامه

 توسعه زمینه در حاصله نتایج ترتیب به زداییبیابان پایدار توسعه
 بیابانزایی خطر تحت بالقوه منابع زدایی،بیابان هایشاخص فعلی

 گیرد. قرار توجه مورد بیابانی اراضی وسعت و

 

 هایادداشت
1. Modified Numerical Taxonomy (MNT) 
2. Morris Model 

3. Shanons Entropy Model 

4. Scalogram Model 

5. Analytical Hierarchy Process (AHP) 

6. Technique for Order Preference by 

Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 

7. Information theory 

8. Broad 

9. Shanon 

10. Degree of Diversification 

11. Harmonic Decision Matrix(HDM) 

12. Convergence 

13. Multiple Attribute Decision 

Making(MADM) 

14. Ineommensurable 
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