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چكيده
زمينه و هدف :یکی از اهداف مهم انجام طرح های بیابانزدایی کاهش محرومیت و رفع تبعیض بین مناطق مختلف بوده استت نتنا ت و
تجزیه و تحلیل وضع موجود نواحی مختلف از دیدگاه بیابانزدایی نخستین گام در فرایند توستعه اایتدار منه تهای و نتنا ت کببودهتا و
تنگناها میباند
روش بررسی :بهاین منظور ،این اژوهش تحلیلی با هدف تعیین ستهوح توستعهیتافتگی نتا

هتای بیابتا زدایی بتا استتداده از متد

اسکالوگرام در سهح نهرستا های استا یزد انجام اذیرفت و اس از تشکیل ماتریس توسعه واحدهای کاری و برآورد ارزش نهایی ،الیته-
های اطالعاتی توسط نرمافزار  Arc viewبهدست آمد ،و در نهایت نتایج سهحبندی نهرستا ها در قالب ن شهی اهنهبندی توسعهیافتگی
ارائه ند
یافتهها :نتایج بهدست آمده نشتا متیدهتد کته نهرستتا های ابرکتوه ،بتافق و طتبس بته ترتیتب از وضتعیت مناستبی بر وردارنتد و
نهرستا های یزد ،تدت ،مهریز و اتم از محرومترین نهرستا ها از این نظر میبانند ،با توجه به یافتهها ،ا تالف و نکاف زیادی از نظر
برنامهریزی و اجرای طرحهای بیابا زدایی در بین نهرستا های استا با توجه به اراکندگی منابع بال وه تحت تأثیر مشاهده مینود
نتيجهگيری :بنابراین ایشنهاد مینود که در فرآیند بودجهبندی و برنامهریزی توسعهی آتی نهرستا ها از نظر بیابا زدایی ،نتایج و رتبه-
بندی بهدست آمده مورد توجه قرار گیرد
واژههای کليدی :بیابا زدائی ،توسعه اایدار ،مد اسکالوگرام ،یزد
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Abstract
Background and Objective: One of the main goals of de-desertification projects are reducing poverty
and removing discrimination between different regions. Determination and analysis of current status
of desertification in different regions is the first step in processing of regional sustainable
development, and determination of deficiencies and problems.
Methods: For this aim this analytical study was conducted to determine the development levels of
desertification indices of Yazd province using Scalogram model. And after the formation of the matrix
of terrain mapping units and estimate the ultimate value, the first, layers were provided by ArcView,
and the results of ranking of cities were presented in the form of development map.
Findings: The results showed that the cities of Abarkooh, Bafgh have almost the best condition
respectively, and Yazd, Taft, Mehriz and Khatam are the poorest cities. With regard to the distribution
of effective potential sources there is a large gap between cities of Yazd province from view point of
planning and implementation of desertification projects.
Conclusion: Therefore, it is suggested that the obtained results and ranking should be considered in
budgeting and planning process for future cities development in terms of desertification.
Keywords: De-Desertification, Scalogram model, Sustainable Development, Yazd.
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زمينه و هدف
بیابا زایی یکی از بزرگترین چالشهای زیست محیهی زما ما

توسط صتادقی روش بتا کتاربرد متد هتای تاکستنومی عتددی

به نبار می رود این ادیده یک مسئله جهانی است و ایامدهای

(Taxonomy

 ،)5( )Modify Numericalمتتتتوریس

جدی آ بر تنوع زیستی ،ایبنی محیط زیست ،ریشه کنی ف تر،

( )8( )Morrisو آنتروای نانو ()5( )Shanons Entropy

ثبات اجتبتاعی ،اقتصتادی و توستعه اایتدار در سراستر جهتا

به انجام رسیده است به استثناء این اژوهشها در سهح ملتی و

تاثیرگذار است ،به نحتوی کته امتروزه آثتار زیتا بتار آ بترای

بینالبللی تاکنو مهالعات جامع و نظتاممنتدی در ایتن رابهته

جبعیتی معاد یک میلیارد ندر ساکن در یکصد کشور به اثبات

صورت نگرفته است و تخصی

منابع و نهادهها ،صرفاً بر مبنتای

رسیده است ( )1در ایرا نیز از آ جا که  11استا بتا وستعت

نظر کارنناس و بعضاً راندها و اعبا ندوذها صورت متیگرفتته

 55/5میلیو هکتار در نرایط بیابانی قرار گرفتهاند ( ،)2بیابا -

است

زایی تهدیدی جدی به نبار میرود از طرف دیگر بیابتا زایتی

با بررسیهای به عبل آمده هر چند مشخ

مانع اولیه توسعه اایدار در این جوامع است ( )3از این رو لتزوم

در بهکارگیری مد اسکالوگرام در اهنتهبنتدی توستعه یتافتگی

بر ورد مناسب و مهابق با اصو توسعه اایتدار بتا ایتن مستئله

نا

های بیابا زدایی موجود نیست ولتی درعتین حتا ایتن

ضروری بته نظتر میرستد الزمته دستتیابی بته توستعه اایتدار

روش عبدتاً به منظتور رتبتهبنتدی توستعه یتافتگی فضتایی در

هتای

حوزههای مختلف علوم اجتباعی مورد استداده قرار گرفته که از

بیابا زدایی میباند تا با تعیین و تحلیل میزا فاصله آ هتا از

آ جبله میتوا به اهنهبندی نهرستا ها از لحاظ بهرهمنتدی

وضع مهلتو  ،چتارچوبی مناستب در زمینته توزیتع امکانتات و

هتای

بیابا زدایی ،ننا ت و تعیین درجه توسعهیافتگی نا

از نا

ند کته ستاب های

های بهدانت و درما  ،بررسی وضعیت نتا

دمات در ا تیار مدیرا مناطق بیابانی قترار گیترد ایتن امتر

توسعه در مناطق روستایی کشور  ،رتبهبندی دمات اقتصتادی

ضتتبن حدا تتت از اکوسیستتتمهتتای حانتتیهای ،از هتتدر رفتتت

– اجتباعی اناره کرد هبچنین این روش در مباحث طبیعتی

سرمایههای ملی نیز جلوگیری میکند

برنامهریزی ناحیهای و منه های نیز به کار گرفتته نتده کته از

نخستین نظریه مبنایی در مورد توسعه ،در مباحث اقتصادی ،در

جبله میتوا به اایش شکسالی گندم ،اولویتبندی عبلیتات

ال سا هتای دهته  1551مهترح نتد ( )4از دهته 11بته-

آبخیزداری ،ارزیابی و برنامهریزی کنتر فرسایش اک و اهنته

کارگیری مد های کبی برآورد توسعه مکانی یا فضایی در علوم

بندی قابلیت اراضی به منظور کاربری باغبانی انتاره کترد(-11

اجتباعی به ویژه برنامهریزی روستایی به انجام رسید مد هتای

)18

مهرح نده نامل مد تاکسنومی ،موریس ،تحلیل مؤلدتههتای

بنابراین هدف از ایتن اتژوهش ارزیتابی درجته توستعه یتافتگی

اصلی ،تحلیل عاملی ،تحلیل نبکه اجتباعی ،نبکههای عصبی،

مناطق از نظر نا

های فرایند بیابا زدایی میبانتد کته بته

استکالوگرام ( )Scalogramو روش اتانستتیلی ،متتیبانتتد ()5

صورت موردی در استا یزد بر اساس روش اسکالوگرام به اجترا

ایشینه و سوابق نظری این مد ها به 31سا ایش و بیشتر به

درآمد نتایج حاصله از این اژوهش میتواند در برنامهریزیهتای

کارهتای میتردا ( ،)Gunnar Myrdalهیرنتبن ( Albert

توسعه اایدار فرایند بیابا زدایی مد نظر قرار گیرد و الگوی ایتن

 ، )Otto Hirschmanفریدمن ( ، )Milton Friedmanارو

تح یق در سایر ن اط کشور نیز قابلیت کاربرد واهد دانت

( )Jean Perrotو اتربیش ( )Raul Prebischبرمتیگتردد
() 1
در حوزه مدیریت مسائل بیابانی تنها اژوهشهای صورت گرفته
به منظور ارزیابی توسعهیافتگی نتواحی از دیتدگاه بیابتا زدایتی
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صادقی روش

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

جوی ناچیز باعث نده که استا یزد از نظتر ذ تائر آبتی جتزء

استا یزد بتا مستاحتی معتاد 128413/2512کیلتومتر مربتع

ف یرترین استا های کشور باند منابع آ زیر زمینی تنها منبع

درمیا فالت مرکزی ایرا و حانتیه کتویر نبتک در موقعیتت

تأمین کننده آ استا میباند که قسبت عبتده آ ()% 51/3

جغرافیایی  52 ،48′الی  58 ،11′طتو نترقی و  25 ،31′التی

به مصرف کشاورزی میرسد افت متوسط سالیانه سهح آ زیر

 35 ،11′عرض نبالی قرار گرفته (نکل )1و از نظر اقلیبی بتر

زمینی به 24سانتیمتر میرسد و غلظت امالح محلتو معبتوالً

مبنای اقلیمنبای آمبرژه در نرایط شک و سرد بیابانی طب ه-

به بیش از یک گرم در لیتر و گاهاً تا ده گرم در لیتر میرسد

بندی مینود میانگین بارش ساالنه استا  11الی 81میلیمتتر

استا یزد با وسعت بیش از  1میلیو هکتار اراضی بیابتانی کته

و با نوسا ساالنه زیاد میباند بر مبنای آمارهتای ستینواتیک

 % 41/5از اراضی استا را نامل متینتود و  %11/4از وستعت

فرودگاه یزد جهت وزش باد غالب غربتی ( )% 11/54بتا سترعت

اراضی بیابانی کشور را به ود ا تصاص داده به عنوا ستومین

حداکثر 5/3(15 km/hمتر بر ثانیته) ارزیتابی متینتود منتابع

استا بیابانی ایرا بعد از راسا و کرما مهرح میباند ،کته

اک منه ه عبدتاً از تاکهتای نتارس بیابتانی ()Entisols

حاوی متنوعترین ر سارههتای بیابتانی در ستهح کشتور استت

دارای رژیتتم حرارتتتی ترمیتتک ( )Thermicو رژیتتم رطتتوبتی

(صادقی روش )1385 ،بنابراین این استا به عنوا یک استتا

آریدیک ( )Aridicو تحت تأثیر فرایند تخریب فیزیکتی نتکل

تیپیک از نظرگاه ارزیابی وضع موجود نا

گرفته و حاوی گچ و نبک میباند و به ندت تحت تأثیر فرایند

مد نظر قرار گرفت (نکل)1

فرسایش آبی و بادی و تخریب قرار دارد در عین حتا نتزوالت

شكل -1نقشه موقعيت استان یزد به تفكيک شهرستان
Figure 1- Location map the urban areas of Yazd Province
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روش بررسی
این تح یق از نوع کاربردی و بته روش توصتیدی و تحلیلتی بته

استداده و تجزیه و تحلیل نداف و عینتی اطالعتات استت ایتن

انجام رسید در این اژوهش ده نهرستا استا یزد از نظرگتاه

روش یک فرایند علبی متشکل از چهار مرحله نتامل انتختا

توسعه نتا

هتای بیابتا زدایی ،بته روش استکالوگرام متورد

نا

ها ،ارزیابی نا

ها در نهرستا ها ،محاسبه امتیازها و

بررسی و تحلیل قرار گرفتند

در نهایت مشخ

از آ جا که الزمه برنامهریزی منه های ننا ت جایگتاه توستعه

نهرستا ها میباند ()25 ،24 ،13 ،12

یافتگی مناطق نسبت به هم است و با توجه به اینکه مهمتترین

 -تعيين گزینهها و شاخص های ارزیابی

گام در این عرصه ،کاهش عدم تعاد میباند ( )21بتا تعیتین

در ابتدا بهمنظور دستیابی به چارچوبی مناسب برای اهنهبندی

درجتتته توستتتعهیافتگی نهرستتتتا های متتتورد نظتتتر از روش

توسعهیافتگی اقدام به تعیین گزینهها میکنتیم ،ایتن گزینتههتا

وضعیت بیابا زدایی در سهح نهرستا ها

واحدهای هبگنی هستند که یا از روش ژئومرفولوژیکی بهدست

اسکالوگرام ،تشخی
امکا اذیر مینود

کرد فواصل بتین طب تههتا و ستهح بنتدی

میآیند و یا مرزبندیهای سیاسی هبانند بختش ،نهرستتا و

مراحل تجزیه و تحليل مدل اسكالوگرام

استا  ،حدود آ ها را تعیین میکند( )21ستپس نتا

مد اسکالوگرام یکی از روشهای مهم در برنامهریزی است کته

موثر یا بر مبنای نظر کارنناسی یا از مد های گروهتی طوفتا

اولین بار توستط جغرافتیدانتا بترای نشتا داد بنیتا هتای

مغزها ،روش دلدی یا روش گروه استبی ( Nominal Group

عبلکردی سلسله مراتب مناطق نهری استداده ند ()22 ،21

 )Techniqueتعیین میگردند ()25

ایتتن روش ،نتتواحی یتتک منه تته را بتتر استتاس تعتتداد و نتتوع

 -تشكيل ماتریس دادهها

عبلکردهای آنا رتبهبندی میکند و در مواردی مدید است که

در ادامه ماتریستی دو بعتدی از گزینتههتا و نتا

هتای

هتا نتکل

اطالعات کاملی در صتوص صوصتیت عبلکتردی منتاطق در

میگیرد (جدو  )1و ارزش هر نا

دسترس نیست یا محتدودیت زمتانی و متالی بترای جبتعآوری

از آمارهای رسبی و مهالعات میدانی یا بته روش دلدتی بترآورد

اطالعتتات وجتتود دارد ( )23امتیتتاز اصتتلی ایتتن روش ستتادگی

مینود

در هر گزینه با استتداده

جدول  -1ماتریس دادهها ()71
)Table 1- Data Matrix (27
( ◄ )j

نا
گزینه(▼ )i
i1
i2
׃
in

j1

j2

…

jm

X11
X21
׃
Xn1

X12
X22
׃
Xn2

Xi

X1

…
…
׃
…
…
…

X1m
X2m
׃
Xnm

δ1
δi
در این ماتریس  Xijارزش نا

X2

δ2
jام از گزینه iام است

Xn

δN

تعيين حد باال و پایين هر یک از شاخصهابه منظور انجام سایر فازهای مد اسکالوگرام و اهنهبندی درجه
توسعهیافتگی الزم است که حد باال و اایین هر یک از نا

ها

مشخ

نوند از این رو میانگین و انحراف معیار نتا

مورد بررسی در سهح نهرستا ها مشخ

هتای

نتده و ستپس بتر
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هتا بترآورد

اساس رابهه ذیل حد باال و اایین هر یک از نتا
مینود

در هتر نهرستتا بتا ایتن

در ادامه عدد متنا ر با هر نتا

حدود باال و اایین م ایسه مینتود در صتورتی کته ایتن عتدد
بیشتر از حد باال باند ،وضعیت مثبت تل ی می نتود و بته آ

1

(L  X  δ )1
i 4 i

دراین رابهه  L :حد باال و اتایین گزینتههتا بته تدکیتک هتر
نا

صادقی روش

i

  Xمیانگین ارزش عددی هر نا

( )jدر رابهه

گزینههتا یتا میتانگین هتر ستتو از متاتریس دادههتا و  δ
i

( )jدر رابهه گزینههتا یتا

انحراف معیار ارزش عددی هر نا

کمتر از حد اتایین

امتیاز  4داده می نود چنانچه عدد نا

بود ،وضعیت مندی تل ی و امتیاز  1لحاظ مینتود و در نهایتت
اگر عدد نا

مابین حد باال و اایین بود ،وضعیت نثی تل ی

و امتیاز  2به آ داده مینود وضعیت مثبتت نشتا از توستعه
یافتگی نهرستا از نظرگاه آ نا

و وضعیت مندی حتاکی

از و یم بود یا توسعه نیافتگی و وضعیت نثتی نیتز نشتا از

انحراف معیار هر ستو از ماتریس دادهها ،می بانند

عادی بود وضعیت میباند با تعیین امتیاز توسعه نا

 -تشكيل ماتریس توسعه واحدهای کاری

متتاتریس امتیتتاز نتتا

ها،

هتتا نتتکل متتیگیتترد (جتتدو )2

جدول  -7ماتریس امتياز شاخصها در هر واحدکاری ()72
)Table 2- Matrix of indices value in each action units (24
(◄ )j

شاخص
گزینه (▼ )i
i1

j1

j2

…

jm

D.I

Y11

Y12

…

Y1m

 Y1j

i2

Y21

Y22

…

Y2m

 Y2j

׃

׃

׃

׃

׃

׃

in

Yn1

Yn2

…

Ynm

 Ynj

در این مرحله به منظور تعیین نکاف توسعهای نهرستا هتا از

 محاسبه ارزش نهاییدرنهایت با توجه به ماتریس امتیاز نا

ها در هر واحدکاری

دیتتدگاه بیابتتا زدایتتی ،اتتس از تعیتتین ارزش نهتتایی توستتعه

(جدو  ،)2از مجبوع سهری ارزش توسعهیافتگی هتر نتا

استتکالوگرام ( )D.Iدر هتتر واحتتدکاری ،دامنتته تغییتترات ()R

در هر واحدکاری (رابهه  )2ارزش نهایی توسعه برای هر گزینته

امتیازها از رابهه  3به دست میآید و سپس با استداده از رابهته

محاسبه مینود

استورگس (رابهه  )4فاصله طب ات برآورد مینود

()2

D.I  i 1 Yij
n

()3

در این رابهه:

()4

  D.Iارزش نهتتایی یتتا اصتتلی توستتعه استتکالوگرام در هتتر
واحدکاری است
  n Yijمجبوع سهری نا
i 1

های اسکالوگرام

 -تعيين سطوح توسعه شهرستانها

R  D.I max  D.I min
R
1  3.3  LogN

i

 تهيه نقشه توسعهیافتگی گزینههابه منظور سهولت و دقت در تجزیه وتحلیل دادهها و دستیابی به
نتایج ،بر مبنای ارزش نهایی توسعه اسکالوگرام (جتدو  )2و در
چارچو فاصله طب ات برآورد نده ،با استداده از نرم افزار Arc
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 view3.2aاقدام به ن شهسازی میزا توسعه یافتگی نهرستا -

جهاد کشاورزی استا یزد بهعنوا نا

ها ند

قرار گرفت که نامل وستعت اراضتی نها کتاری نتده ،وستعت

یافتهها و بحث

اراضی تحت آبیاری و مراقبت ،وسعت اراضتی تحتت حدا تت و

بر مبنای مد اسکالوگرام که در بخش روش تح یق بیتا نتد

قرق اونش گیاهی ،چاهها و استخرهای ایجتاد نتده و وستعت

طی مراحل ذیل اقدام به ارزیابی توستعه نهرستتا های استتا

طرحهای بیابا زدایی تهیته یتا اجترا نتده ،میبانتند بتهدلیل

یزد از نظر نا

های ارزیابی متدنظر

محدودیت فعالیتهای بیابا زدایی بهمنظور انتخا نا

های بیابا زدایی ند

 -تعيين گزینهها (شهرستانها) و شااخصهای ارزیاابی

هتا،

از روشهتتای نظر تتواهی گروهتتی استتتداده نشتتد و مجبتتوع
های ارزیابی مدنظر قرار

(شاخصهای بيابانزدایی)

فعالیتهای بیابا زدایی بهعنوا نا

در ابتتتدا بتتهمنظور ارزیتتابی عبلکتترد بیابتتا زدایی در ستتهح

گرفت

نهرستا های استا یزد ،مرزهای سیاسی نهرستا ها بهعنوا

 -تشكيل ماتریس دادهها

واحدهای هبگن در نظر گرفته ند و بدین ترتیب ده نهرستا ،

اس از تعیین نهرستا ها و نا

ابرکوه ،اردکا  ،بافق ،تدت ،اتم ،صدوق ،طبس ،مهریز ،میبد و

هر نهرستا اقدام به جبعآوری نرخ عبلکرد ند و در چارچو

یزد بهعنوا گزینتههای ارزیتابی لحتاظ نتد ستپس آمارهتای

مد اسکالوگرام ،ماتریس دادهها نکل گرفت کته در جتدو 3

عبلکردی فعالیتهای اجرایی مرکز ملی بیابتا زدایی اداره کتل

نشا داده نده است

های بیابا زدایی ،در ستهح

جدول  -3ماتریس شاخصهای بيابانزدایی به تفكيک شهرستانهای استان یزد
Table 3- Matrix of combating desertification indices for the each urban areas of Yazd Province

شاخصهای

بيابانزدایی◄

نهالکاری

آبياری و

حفاظت و قرق

تجهيز چاه و

تهيه طرح

(هكتار)
1114

اردکا

431

مراقبت
4183
(هكتار)
1551

پوشش گياهی
13524
(هكتار)
25452

استخر ذخيره آب
3
(حلقه)
3

بيابانزدایی
1
(هكتار)
118111

بافق

451

4451

51151

4

52111

تدت

1

1

1

1

1

اتم

251

2515

15151

1

15131

صدوق

841

5125

151341

3

11511

طبس

2235

1555

158884

1

1

مهریز

1

1

1

1

1

میبد

2241

1525

45548

1

1

یزد

1

1

1

1

1

گزینهها (شهرستانها) ▼

ابرکوه

-تعيين حد باال و پایين هر یک از شاخصها

اس از تشکیل ماتریس دادهها ،از رابهه  1اقدام به برآورد حد باال
و اایین هر یک از نا
(جدو )4

ها در مجبوع واحدهای کتاری گردیتد
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جدول  -2حد باال و پایين هر یک از شاخصها در واحد های کاری
Table 4- Upper and lower limits each indices in the all action units

شاخصهای

نهالکاری

آبياری و مراقبت

حفاظت و قرق

تجهيز چاه و استخر

تهيه طرح

بيابانزدایی◄

(هكتار)

(هكتار)

پوشش گياهی (هكتار)

ذخيره آب (حلقه)

بيابانزدایی (هكتار)

حد باال

1151/2555

3854/5855

52512/325

1/5555

32555/4525

حد اایین

112/5425

2513/8125

41114/455

1/2425

13415/5155

در ادامه ،میزا توسعهیافتگی نهرستا ها بر مبنای هر نتا

 -تشكيل ماتریس توسعه واحدهای کاری

محاسبه و ماتریس دو بعدی" امتیاز نا

ها در هر واحتدکاری

" نکل گرفت (جدو )5
جدول  -5امتياز توسعه یافتگی شهرستانها در هر شاخص
Table 5- Development value of the urban areas in each indices

شاخصهای

آبياری و

حفاظت و قرق

مراقبت

پوشش گياهی

ابرکوه

4

4

4

گزینهها
زدایی◄
بيابان

نهالکاری

(شهرستانها) ▼

تجهيز چاه و
استخر ذخيره

تهيه طرح
بيابانزدایی

D.I

طبقات توسعه

آب
4

1

15

توسعه یافته

اردکا

1

1

1

4

4

11

توسعه متوسط

بافق

1

4

2

4

4

15

توسعه یافته

تدت

1

1

1

1

1

5

توسعه نیافته

اتم

1

1

1

1

2

1

توسعه نیافته

صدوق

2

4

4

4

2

11

توسعه یافته

طبس

4

4

4

1

1

14

نسبتاً توسعه یافته

مهریز

1

1

1

1

1

5

توسعه نیافته

میبد

4

4

2

1

1

12

توسعه متوسط

یزد

1

1

1

1

1

5

توسعه نیافته

 -محاسبه ارزش نهایی ) (D.Iتوسعهیافتگی فعاليتهاای

هستند به منظور ستهولت و دقتت در تجزیته وتحلیتل دادههتا و

بيابانزدایی شهرستانها

دستیابی به نتایج ،در انج سهح توسعهیافته ،نسبتاً توسعهیافته،

اتتس از تعیتتین ستتهوح توستتعه یتتافتگی نهرستتتا هتتا در هتتر

توسعه متوسط ،کبتر توسعهیافته و توسعهنیافته ،بتا استتداده از

واحدکاری (جدو  )5ارزش نهتایی توستعهیافتگی نهرستتا ها

روابط  3و  4اقدام به تعیین سهوح توسعه یافتگی نهرستتا هتا

) (D.Iاز لحاظ فرآیندهای بیابا زدایی از رابهه ( )2محاسبه ند

ند (جدو )1

(جدو  )5از آنجا که درجات توسعهیافتگی ارزشهای ایوستهای
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جدول  -6طبقهبندی توسعه یافتگی فعاليتهای بيابانزدایی شهرستانها
Table 6- Classification of combat desertification activity development in urban areas

طبقات توسعه یافتگی

کالس

مقدار توسعه یافتگی

I

5 > D.I ≥ 5/45

توسعه نیافته یا بسیار محروم

II

5/45 > D.I ≥ 5/5

کبتر توسعه یافته یا محروم

III

5/5 > D.I ≥ 12/35

توسعه یافتگی متوسط

IV

12/35> D.I ≥ 14/8

نسبتاً توسعه یافته

V

14/8 > D.I ≥15/25

توسعه یافته

تهيااه نقشااه توسااعهیافتگی شهرسااتانها باار مبنااای

توسعهیافتگی نهرستا ها (جدو  )5در چارچو طب تهبنتدی

شاخصهای بيابانزدایی

توسعه یافتگی بدست آمده (جدو  )1و بتا استتداده از نرمافتزار

در نهایت برای نشا داد بهتتر نتتایج بته صتورت گرافیکتی و

 Arc view3.2aاقتتدام بتته ن شهستتازی میتتزا توستتعهیافتگی

فضتتایی ،مهتتابق ادبیتتات تح یتتق ،بتتر مبنتتای متتاتریس درجتته

نهرستا ها ند (نکل )2

شكل  -7رتبهبندی شهرستانهای استان یزد از نظر توسعهیافتگی شاخصهای بيابانزدایی
Figure 2- Ranking of the urban areas of Yazd province on the basis of combat desertification indices
development

در ادامتتته بتتتهمنظور ارزیتتتابی جتتتامع وضتتتعیت بیابتتتا زدایی

از سوی دیگر فراوانی منابع بتال وه تحتت هتر بیابتا زایی بته

نهرستتتا های استتتا  ،جتتدا از بتترآورد درجتته توستتعهیافتگی

تدکیک نهرستا را مدنظر قرار دادیتم ( )25 ،28کته الصته

نا

های بیابا زدایی ،از سویی ،وستعت اراضتی بیابتانی هتر

نهرستا به نسبت وسعت کل اراضی نهرستا و استا ( )2و

نتایج این بررسیها در نکل  3و جدو  5ارائه نده است
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60
40
20

وسعت به درصد

80

0
ميبد

خات

طبس

باف

ابرکوه

شهرستان
درصد ارا ی بيابانی ن بت به سط استان

درصد ارا ی بيابانی ن بت به سط شهرستان

شكل  -3نمودار مقای های وسعت ارا ی بيابانی ن بت به سط شهرستان و استان (درصد)
)Figure 3- The comparative graph of the desert lands area to the urban and province area (present

بر اساس مراحل اجرایی متد استکالوگرام در راستتای ارزیتابی

است (نکل )3کته ایتن محتدودیت فعالیتت صتورت گرفتته در

توسعهیافتگی نهرستا های استا یتزد در زمینته فعالیتهتای

زمینه بیابا زدایی را توجیه میکند ،درعین حا  ،به دلیل وجود

بیابا زدایی به نتایج کاربردی مهبی به نرح ذیتل دستتیافتته

منابع بال وه قابل توجه تحت تأثیر بیابتا زایتی ازجبلته اراضتی

ند ،که با توجه به آ ها میتوا بهصورت بهینه اقدام به برنامه-

کشتتاورزی و مراتتتع ،مراکتتز صتتنعتی ،تتتراکم جبعیتتت و مراکتتز

ریزی بهمنظور بهبتود و متعتاد ستا تن فعالیتهتای اجرایتی

جبعیتی ،اثرات توسعه نرایط بیابانی میتواند قابل توجه بانتد

بیابا زدایی در سهح نهرستا ها نبود

(جدو  )5از طرف دیگر در نهرستا یزد نیز علیرغم ایتنکته

بتتا تجزیتته و تحلیتتل صتتورت گرفتتته ،مشتتاهده متتینتتود کتته

وسعت اراضی بیابانی ناچیز استت ( 145هتزار هکتتار) ،وستعت

نهرستا های یزد ،تدت ،تاتم و مهریتز دارای نامستاعدترین و

اراضی بیابانی نسبت به وسعت نهرستا باالست ( 58/1درصد)

نااایدارترین نرایط هستند دراین بین اگر چته وستعت اراضتی

(نکل  )3عالوه بر این ،این نهرستا مرکز سیاسی استا بوده

بیابانی نهرستا تدت و مهریز و اتم ( به ترتیب معاد  121و

و در محدوده این نهرستا منابع بال وه زیادی از جبلته مراکتز

155 ،124هزار هکتار) و نسبت آ به کل اراضی نهرستا های

صنعتی و جبعیتی زیادی تحت تأثیر بیابا زایی میبانند

مذکور (به ترتیب معاد  18/38 ،21/54و 21/5درصتد) نتاچیز
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جدول  -1منابع بالقوه تحت تأثير فرآیند بيابانزایی
Table 7- Potential resources affected by desertification process

طول

تعداد

تعداد

تراک

راهها

کارگاه

مراکز

جمعيت

()km

( 12نفر < )

م كونی

()n/km2

181

2

شهری
2

5/5

1/83

31

2

2/1

1/24

2

3/2

1/35

8/5

2/48
1/15

ارا ی

جنگل

کشاورزی

دستکاشت

()h

(حفاظتی)()h

ابرکوه

28411

2511

215111

اردکا

22182

51515

815111

481

بافق

18533

55551

853111

335

1

تدت

45355

41858

421111

215

1

2

اتم

38255

11335

511111

114

1

2

3/5

صدوق

5114

588

411111

11

11

3

5

1/55

طبس

15555

118111

1153411

1113

4

2

1/11

1/12

مهریز

25112

21552

455111

155

11

1

1/58

1/15

میبد

11411

811

81111

31

35

1

51/5

1/11

یزد

12821

1

11111

88

254

4

184/5

1/55

شهرستان

مرتع ()h

تراک آبادی
()n/10km2

نهرستا های میبد و اردکا و طبس بته ترتیتب بعتد از چهتار

مناسبی در زمینه نا

نهرستا ذکر نده از وضعیت متوسط تا نسبتاً توسعه یافتتهای

به اینکه در نهرستا های مذکور وسعت اراضی بیابتانی نستبتاً

بر وردارند با توجه به باال بود نسبت اراضتی بیابتانی بته کتل

کم می باند (به ترتیب  531 ،254و 135هزار هکتار) در عین

اراضی نهرستا های میبد و اردکا (به ترتیب معاد  41/51و

حا نسبت این اراضی به وسعت اراضی نهرستتا تتا حتدودی

( )35/85نکل  )3و با توجه به نزدیک بود به مرکز سیاستی و

باال بوده (بته ترتیتب 51/53؛ 48/51و )24/53و منتابع بتال وه

جبعیتی استا و امکا تحت تأثیر قرار گرفتن مراکز جبعیتتی

تحت تأثیر از جبله راههتای مواصتالتی ،کارگتاههتای صتنعتی،

روستایی،کارگاههای تولیدی و هتوط مواصتالتی بته ویتژه در

اراضی کشاورزی ،مراتع و جنگلهتای دستت کانتت نیتز قابتل

نهرستا میبد و اراضی کشاورزی ،مراتع و جنگتلهتای دستت

توجه میبانتند (نتکل  3و جتدو  ،)5وضتعیت نتا

هتای

کانت در نهرستا اردکا  ،جا دارد که در طترحهتای توستعه

بیابا زدایی در این نهرستا ها مثبت ارزیابی مینود

آتی منه ه این مهم مد نظر قرار گیرد (جدو  )5از طرف دیگر
در نهرستا طبس با توجه به اینکه وسعت اراضی بیابتانی بته
 3311هزار هکتار و نسبت آ بته وستعت اراضتی نهرستتا و
استا باال بوده ( )25/58 ،11/3و منابع بال وه زیتادی بته ویتژه
اراضی کشاورزی ،مراتع و جنگلهای دست کانت تحتت تتأثیر
میبانند ( نکل  3و جدو  ،)5وضعیت نا

های بیابانزدایی

در این نهرستا ها نسبتاً مثبت ارزیابی مینود هر چند نیاز به
توسعه بیشتر وجود دارد و در نهایت تحلیلهای صورت گرفتته
نشا داد که نهرستا هتای ابرکتوه ،بتافق و صتدوق از توستعه

های بیابا زدایی بر وردارند با توجته

بحث و نتيجهگيری
از آ جا که الزمه برنامهریزی به منظتور دستتیابی بته متدیریت
اایدار مناطق بیابانی ،ننا ت سهوح توسعه عبلکردهای بیابا -
زدایی میباند و هبا طور که در ادبیات تح یق بیتا نتد در
این زمینه مهالعات نظامند انجام نشده و تنها اژوهشهای انجام
نده ،ارزیابی سهوح توسعه با استداده از متد هتای تاکستنومی
عددی ،موریس و آنتروای نانو بوده است در ایتن اتژوهش از
روش نوینی به منظور ارزیابی توسعه فعالیتهای بیابتا زدایتی
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استداده ند نتایج بدست آمده از کتاربرد متد استکالوگرام در

زدایی ،منابع بال وه تحت هر بیابا زایی و وسعت اراضی بیابانی

اهنهبندی توسعهیافتگی ،نتایج حاصل از سایر روشهای ارزیابی

مورد توجه قرار گیرد

توسعه را مورد تأکید قرار داد به طوریکته هتر چنتد تغییترات
جزئی در رتبهبندی توسعه یافتگی نهرستا ها مشتاهده متی-
نود ولی همچنا در این متد هتا نهرستتا های یتزد ،تدتت،
مهریز و اتم به ترتیتب از توستعه نیافتتهتترین نهرستتا ها و
نهرستا های ابرکوه ،بافق ،صدوق و طبس از توستعهیافتهترین
نهرستا ها از این نظر میبانند ،همچنین به نظر متیرستد از
آ جا که درستی ارزشگذاری نا

ها در واحدهای مهالعاتی،

در مد تاکستنومی ،در مرحلته نناستائی واحتدهای نتاهبگن
موردنظر قرار میگیرد ،و هتمچنتین در روش آنترواتی نتانو ،
ارزیابی توسعه بر مبنای اولویتت نتا
اهبیت هر نا

هتا نستبت بته هتم و

در هر واحتدکاری بترآورد متینتود ،نتتایج

حاصل از این دو مد درستتر و دارای ضریب اطبینا بیشتر،
نسبت به مد های موریس و اسکالوگرام میباند که تنها ارزش
مهلق هر نا

در هر واحد و بدو سیستتم کنترلتی از نظتر

بیابا زدایی مالک برآورد توستعه یتافتگی متیبانتد از طرفتی
تبامی این روشها بر اایه تحلیلهتای کبتی استتوار بتوده و از
اینرو قضاوتهای کیدتی و ذهنتی در نتیجتهگیریهتا د تالتی
ندارند از آ جا که ادیدههای واقعتی هبتواره فتازی ،نتادقیق و
مبهم هستند و زمانی که نیاز به ایروی از رفتار انستانی هباننتد

فرایند انتخا و تصبیم گیری ( Decision Making and
 )Selection Processesوجود دارد منهق فازی به صورت
واقعیتر و نزدیکتر به رفتار انستانی متی بانتد ( ،)31 ،31متی
توا از اعداد فازی استداده کرد بنتابراین متیتتوا روشهتای
اولویتبندی را با کاربرد اعداد فازی توسعه داد
نتایج به دست آمده از اژوهش حاکی از وجود ا تالف و نکاف
زیادی از نظر برنامهریزی و اجرای طرحهای بیابا زدایی در بین
نهرستا های استا با توجه به اراکندگی منابع بال وه تحت-
تأثیر میباند لذا الزم است در برنامهریزیها و سرمایهگذاری-
های آتی به منظور دستیابی به توسعه اایدار بیابا زدایی به
ترتیب نتایج حاصله در زمینه توسعه فعلی نا

های بیابا -
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