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  دهیچک

منظور به .تلقی شده و قادر است در هر اقلیمی رخ دهداي نامطلوب در مدیریت منابع طبیعی بیابانزایی به عنوان پدیده

خیز رودخانه شور، نخست ها در بخش جنوبی حوزه آبشناسی بر پتانسیل بیابانزایی مخروط افکنهبررسی اثر معیار خاك

 ي طبقات شیب، کاربري اراضی و زمین شناسی کاربردي با هدف ایجاد واحدهاي همگن و تعیین ي نقشه اقدام به تهیه

ي واحدهاي کاري  ، نقشه ArcGISافزاردر نرم آنهاهم قرار دادن و تقاطع که از طریق رويطوريخصوصیات خاك شد، به

- پذیري نسبت به فرسایش، شوري و نفوذپذیري خاك در نظر گرفته میحاصل شد. در این تحقیق سه شاخص حساسیت

ارائه شدند. سپس اقدام به محاسبه وزن معیارها و نیز  بندي شده، اي طبقه صورت نقشهشوند که در نهایت هر یک به

به منظور تعیین  SAWشد. در این تحقیق از روش  )AHPنسبت سازگاري با کاربرد روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (

ا دست آمده، دامنه تغییرات شاخص ارجحیت گزینه هها استفاده شد. بر اساس نتایج بهپتانسیل و اولویت بندي گزینه

به  V10و  V1متغیر است. نتایج تحقیق نشان داد که واحدهاي  999/0تا  174/0از  AHP-SAWمبتنی بر روش 

- بیشینه و کمینه پتانسیل بیابانزایی را به خود اختصاص داده 174/0و  999/0هاي ارجحیت ترتیب با دارا بودن شاخص

بندي شدت  ) در پهنهIVو خیلی زیاد ( )Iر دو طبقه کم (دهنده حضوبندي منطقه تحقیق نشاناند. نتایج حاصل از پهنه

هکتار) داراي پتانسیل  77/4245درصد منطقه (معادل  18/74که طوريها است، بهیا پتانسیل بیابانزایی مخروط افکنه

  هکتار) داراي پتانسیل بیابانزایی خیلی زیاد است. 67/1477درصد منطقه (معادل  82/25بیابانزایی کم و 

  پذیري به فرسایش، شوري، نفوذپذیريحساسیت، SAW، روش گیري چندمعیارهبندي، تصمیماولویت هاي کلیدي:واژه

  

  مقدمه

تخریب اراضی در هر کجا اتفاق می افتد، اما هنگامیکه در خشک بوم ها رخ می دهد، به عنوان بیابانزایی تعریف مـی گـردد.   

. تخریـب  )UNCCD, 2012(این امر می تواند ناشی از عوامل متعددي از قبیل تغییـرات اقلیمـی و فعالیـت هـاي انسـانی باشـد       

هاي طبیعی شده، کاهش توان تولید بیولوژیک طبیعـت را بـه همـراه دارد.     سازگانبومهاي مختلف موجب انهدام  اراضی در اقلیم

هایی است که هم به طور منفرد و هم در کنش و واکنش بایکـدیگر   زایی و تخریب اراضی مستلزم درك پدیده بررسی روند بیابان

  اراضی شده است.  اند که این تغییرات منجر به تخریب وجود آوردهدر یک ناحیه تغییراتی را به

تـوان بـه مطالعـات صـورت      ي تخریب اراضی و بیابانزایی صورت گرفته که از آن جمله می امروزه مطالعات بسیاري در زمینه

)، 2001( Rajabi Aleni)، 1999و همکـاران a 1995 ،(Kashki )1997 ،( Esenov  )و  Feiznia )2002وسـیله  گرفتـه بـه  

Sarabian )2002 ،(Sadeghiravesh ) ــاران ــاران ( Xu)، 2014و همکــ ــاران ( Vieira)، 2015و همکــ ) و  2015و همکــ

Eskandari ) اشاره نمود. 2016و همکاران (Tahmasebi )1998   عوامل موثر در شورشدن آب و خاك و گسـترش بیابـان در (

هـاي تبخیـري) را    اکنده (مـارن اي (گنبدهاي نمکی) و پر ي شور اشتهارد را بررسی نموده، منابع شورکننده نقطه حوضه رودخانه

پـذیري   ) حساسـیت Feiznia ) b1995ها را در تخریب آب و خاك منطقه بررسی کـرده اسـت.   مشخص نموده، میزان تأثیر آن

انواع واحدهاي سنگی را در اقالیم مختلف مورد بررسی قرار داده، ضریب مقاومت به فرسایش واحدهاي سـنگی مختلـف را ارائـه    

-کند. شوري تقریبا بر تمامی جنبـه ) شوري بیش از حد خاك را مانعی براي رشد گیاهان معرفی میPaul )2012نموده است. 
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زنی و رشد اثر گذار است. شوري خاك  بر سمیت یونی، فشار اسـمزي، مـواد غـذایی و تـنش     هاي توسعه گیاهان از قبیل جوانه

). همچنـین  Fatima  ،2009و  Banoه گیاهان موثر است (وسیله ریشاکسایشی گیاهان و درنهایت محدود نمودن گیرش آب به

) و دیگـران  Bouwer  )1976 ،(Walton  )1970وسـیله  در مورد ضریب نفوذپذیري واحدهاي منفصل مطالعـات بسـیاري بـه   

) ضریب نفوذپذیري انواع واحدهاي سنگی منفصل را طی جدولی ارائه نموده است. Bouwer )1976صورت گرفته به نحوي که 

Salehpour Jam )2006      اقدام به بررسی پتانسیل بیابانزایی انواع واحدهاي سنگی در حوضـه رودخانـه شـور بـا کـاربرد روش (

را براي پهنه بندي پتانسیل بیابانزایی انواع واحدهاي سـنگی از نظـر معیـار زمـین      8/0منطق فازي نمود. وي تابع گاماي فازي 

تـرین  عنـوان مهـم  )، کیفیـت خـاك را بـه   2004و همکاران (  van Lyndenی نمود. شناسی در واحدهاي ژئومورفولوژیکی معرف

شناسی موثر بـر  ) در بررسی معیار خاك2007و همکاران ( Karimpour Reihanعامل در مدیریت پایدار اراضی معرفی نمودند. 

هـا در طبقـات مختلـف    مخروط افکنه تخریب اراضی در واحدهاي سنگی کواترنر با کاربرد منطق فازي، نشان دادند که پتانسیل

) در بررسـی اثـر مـواد    Nosrati )2007و  Feizniaپتانسیل بیابانزایی در بخش جنوبی حوزه آبخیز رودخانه شور متغیـر اسـت.   

مادري و کاربري اراضی بر فرسایش خاك در حوزه آبخیز طالقان، نشان دادند کـه فرسـایش پـذیري بـه دلیـل تغییـرات سـنگ        

) مناطق حساس بـه بیابـانزایی را   2015و همکاران ( Vieiraیابد. از بازالت به سمت رسوبات آبرفتی افزایش میشناسی مختلف 

  در شمال شرقی برزیل شناسایی کردند. نتایج تحقیقی نشان داد که این مناطق داراي پتانسیل بیابانزایی متوسط تا شدید اند.

فنون تصمیم گیري چند معیاره با هدف تعیین پتانسیل بیابانزایی توسط محققان بسیاري استفاده گردیده که از آنجمله می 

و  Sadeghiravesh) و 2012( Sepehr and Zucca)، 2011و همکــاران ( Sepehr)، 2010و همکــاران ( Grauتــوان بــه  

بـه منظـور رتبـه     PROMETHEEو  ELECTRE ،AHPاز سه مدل ) 2010و همکاران ( Grau) اشاره نمود. 2014همکاران (

بندي بهترین گزینه هاي طرح جامع کنترل فرسایش و بیابانزایی استفاده نمودند. نتایج تحقیق گویاي کارایی هـر سـه مـدل در    

هـاي مقابلـه بـا     ) نیز اقـدام بـه رتبـه بنـدي گزینـه     2014و همکاران ( Sadeghiraveshرتبه بندي گزینه هاي بیابانزدایی بود. 

  نمودند. AHPبیابانزدایی با کاربرد روش 

بررسی پتانسیل بیابانزایی مخروط افکنه هاي واقع در جنوب شرقی حوزه آبخیز رودخانه شور که حاصل از انـواع سـازندهاي   

هـایی   ي شاخص هحساس به فرسایش از قبیل مارن ها می باشند، از اهمیت به خصوصی برخوردار است. هدف از این تحقیق، ارائ

ي مـورد   زایـی منطقـه   بندي پتانسیل یا شدت بیابـان  شناسی در بیابانزایی و همچنین پهنهبراي مشخص شدن تأثیر معیار خاك

  است. SAWمطالعه بر اساس روش 

   

  ها مواد و روش

  منطقه مورد مطالعه

هایی از استان تهـران، زنجـان و نیـز     بخشکیلومترمربع بوده، که شامل  17000حوزه آبخیز رودخانه شور به وسعت تقریباً 

 º36 30تـا َ  º35 21شـرقی و َ  º51تـا   º48 30قسمت کوچکی از استان مرکزي است. این حوضه در محـدوده جغرافیـایی َ  

شناسی نسبتاً متفاوت البرز جنوبی و ایران مرکزي واقع شده اسـت. ایـن حوضـه از نظـر     شمالی و بین دو سامانه و ساختار زمین

هـاي  افکنهدر ارتفاعات را دارا است. در این تحقیق، مخروط mm350در دشت تا  mm200متوسط بارش ساالنه حدود  اقلیمی

شناسی موثر بر بیابانزایی مورد بررسـی قـرار   منتخب واقع در بخش جنوبی این حوضه (غرب استان تهران) از دیدگاه معیار خاك

  ).1گرفت (شکل 
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  تحقیقروش 

ها در بخش جنوبی حـوزه آبخیـز رودخانـه شـور،     افکنهشناسی بر پتانسیل بیابانزایی مخروطاثر معیار خاكمنظور بررسی به 

ي طبقات شیب، کاربري اراضی و زمین شناسی کاربردي با هدف ایجاد واحدهاي همگـن و تعیـین    ي نقشه نخست اقدام به تهیه

وسـیله برنامـه   اي ایجاد شـده بـه  ها با الیه شبکه اطع این نقشهکه از طریق روي هم قراردادن و تقطوريخصوصیات خاك شد، به

  ي واحدهاي کاري حاصل شد. ، نقشهArcGIS 10.3در نرم افزار  ET GeoWizardsجانبی 

پذیري نسـبت   ي مورد مطالعه از نظر سه شاخص حساسیت بندي منطقه ي واحدهاي کاري اقدام به پهنه ي نقشه پس از تهیه

نفوذپذیري واحدهاي سنگی شد. در این مرحله، منطقه تحقیق از دیدگاه مقاومت به فرسایش به دو طبقه به فرسایش، شوري و 

) و نیـز  Morgan )1986هاي بافت خاك و ضرایب فرسایش پذیري جدول نسبتا حساس و حساس به فرسایش مبتنی بر نمونه

ي  بنـدي منطقـه   طبقه بندي شد. به منظـور پهنـه  ) Feiznia ) b1995در نظر گرفتن حدود ضرایب مقاومت به فرسایش روش 

کم در هر واحد کـاري  گیري تصادفی از واحدهاي کاري صورت پذیرفت و دست مورد مطالعه از نظر شاخص شوري نخست نمونه

ي اشـباع   متر باالیی خاك برداشت شدند). بـدین منظـور هـدایت الکتریکـی عصـاره      سانتی 20ها از  سه نمونه گرفته شد (نمونه

   .متر محاسبه شدمتر بر حسب میلی موس بر سانتی ECوسیله دستگاه نمونه به 159ربوط به م

گیـري   گیري براي اندازه ي مورد مطالعه از نظر شاخص ضریب نفوذپذیري همانند نمونه بندي منطقه همچنین به منظور پهنه

نسبت بـه گـرفتن نمونـه دسـت نخـورده       GPSکم در سه تکرار به کمک شوري عمل شد، به طوري که در هر واحد کاري دست

هاي برنجی مخصـوص   ها و یا حلقه وسیله استوانهگیري به متر باالیی خاك برداشت شدند). نمونه سانتی 20ها از  اقدام شد (نمونه

 174بـدین منظـور ضـریب نفوذپـذیري مربـوط بـه        .سانتیمتر) صـورت گرفـت   12سانتیمتر و ارتفاع  10(داراي قطر داخلی 
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  .رسی بر حسب متر در روز محاسبه شدي دست نخورده طبق آزمایش دا نهنمو

به قرار مراحل زیر استفاده شـد. توضـیح اینکـه اوزان بدسـت      SAWبندي گزینه ها، از روش منظور اولویتدر این تحقیق به

  به کاربرده شده است. SAW) در روش 4در ایجاد ماتریس نرمال موزون (رابطه  AHPآمده از روش 

هاي واحدهاي کاري بر اساس سه شاخص ضریب مقاومـت بـه    ایجاد ماتریس تصمیم. ماتریس تصمیم مبتنی بر ویژگی .1

 .ش، شوري و نفوذپذیري ایجاد گردیدفرسای

سـازي خطـی ایجـاد گردیـد.     بر اساس روش بی مقیـاس  Rijبی مقیاس سازي ماتریس تصمیم. در این مرحله ماتریس  .2

 ).4و  3ثبت و منفی به ترتیب از روابط زیر استفاده شد (رابطه  بدین منظور  براي معیارهاي م
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منظور مشخص نمودن اوزان معیارهاي مختلف، از روش فرایند تحلیـل  این مرحله، به ). درwjتعیین بردار وزن معیارها ( .3

  ):Saaty, 1980به قرار مراحل زیر استفاده شد ( )AHPسلسله مراتبی (

 Saatyوسـیله  الف. ایجاد ماتریس مقایسات زوجی. مقایسات میان هر معیار با استفاده از مقیاس اندازه گیري ارایه شـده بـه  

بسته به اهمیت نسبی معیارها بـه کـاربرده شـده اسـت. در ایـن       9تا  1که مقادیر عددي طوريورت گرفت، به) ص1980(

کارشـناس   24تحقیق نخست پرسشنامه فرایند تحلیل سلسله مراتبی مبتنی بر مقایسات زوجی معیارها تهیه و سرانجام از 

 نظرسنجی صورت گرفت.

 ایجاد ماتریس مقایسات زوجی نرمال شده.  . ب

 حاسبه اوزان معیارها.م  . ت

  محاسبه نسبت سازگاري   . ث

 ).3ها (رابطه محاسبه شاخص ارجحیت گزینه .4
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که در آن:  xui شاخص اولویت گزینه ،i  ،امjw
 ام است. jام مبتنی بر معیار  i، ارزش نرمال شده گزینه  rij، وزن هر معیار و

  ).4) (رابطه *Aها و انتخاب گزینه برتر (رتبه بندي گزینه .5
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 نتایج

 ارایه شده است. 2 نقشه واحدهاي کاري منطقه تحقیق در شکل
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  ارایه شده است. 1ها در هر یک از واحدها در جدول مقادیر متوسط شاخص

  مقاومت به فرسایش، شوري و نفوذپذیريهاي واحدهاي کاري بر اساس سه شاخص ضریب  ویژگی -1جدول 

ره
ما

ش
 

ي 

حد
وا

  

  مساحت

  (هکتار)

  ضریب مقاومت به فرسایش   شوري  نفوذپذیري

  طبقه کیفی
مقدار کمی 

  (متر در روز)
  طبقه کیفی

  مقدار کمی

  (میلی موس بر سانتیمتر)
  طبقه کیفی

مقدار کمی 

  (بدون بعد)

  3  حساس 430/12  خیلی زیاد 614/0  خیلی کم 679  1

 3  حساس 270/11  خیلی زیاد 718/0  خیلی کم 239  2

 3  حساس 480/9  خیلی زیاد 671/0  خیلی کم 193  3

 3  حساس 640/9  خیلی زیاد 620/0  خیلی کم 367  4

  4  حساس 905/0  کم 230/19  کم 9  5

 4  حساس 746/0  کم 444/59  متوسط 708  6

 4  حساس 680/0  کم 114/68  متوسط 682  7

 4  حساس 002/1  کم 215/17  کم 69  8

 4  حساس 918/0  کم 825/51  متوسط 1047 9

 5  نسبتاً حساس 730/0  کم 019/71  متوسط 73 10

 5 نسبتاً حساس 881/0  کم 225/68  متوسط  80 11

 4  حساس 802/0  کم 030/53  متوسط 70 12

 4  حساس 030/1  کم 791/63  متوسط 249 13

 4  حساس 783/0  کم 201/12  کم 943 14

 4  حساس 880/0  کم 701/59 متوسط 75 15

 4  حساس 096/1  کم 613/13  کم 57 16

 4  حساس 817/0  کم 822/11  کم 185  17

 
که ارایه شده است. با توجه به این 2اوزان و نسبت سازگاري معیارها مبتنی بر روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در جدول 
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 سازگاري مورد قبول است. ،(CR ≤ 0.1)است  1/0نسبت سازگاري کمتر از 

  وزن معیارها و نسبت سازگاري -2جدول 

 وزن
  نمایه سازگاري

 (CI) 

نمایه ناسازگاري 

 (RI)  تصادفی

  نسبت سازگاري

 (CR) 
 معیار

221/0 

027/0 580/0 047/0 

 ضریب مقاومت به فرسایش

 شوري 685/0

 نفوذپذیري 093/0

  

متغیر است. جـدول مـاتریس    999/0تا  174/0از  AHP-SAWدامنه تغییرات شاخص ارجحیت گزینه ها مبتنی بر روش 

 V10و  V1دهد که واحـدهاي  ارایه شده است. نتایج این تحقیق نشان می 3ها در جدول استانداردشده و مقادیر ارجحیت گزینه

بیشینه و کمینه پتانسیل بیابانزایی را به خود اختصاص داده انـد   174/0و  999/0هاي ارجحیت به ترتیب با دارا بودن شاخص

 ).    3(شکل 

  هاماتریس تصمیم استاندارد شده و شاخص ارجحیت گزینه -3جدول 

  هاگزینه

  معیارها

V17  V16  V15  V14  V13 V12 V11 V10 V9 V8 V7 V6 V5 V4 V3  V2  V1  

750
/0 

750/0 
750/

0 

750/

0 

750/

0 

750/

0 

600/

0 

600/

0 

750/

0 

750/

0 

750/

0 

750/

0 

750/

0 

000/

1 

000/

1 

000/

1 
000/1 

ضریب 

مقاومت به 

 فرسایش

066
/0 

088/0 
071/

0 

063/

0 

083/

0 

065/

0 

071/

0 

059/

0 

074/

0 

081/

0 

055/

0 

060/

0 

073/

0 

776/

0 

763/

0 

907/

0 
 شوري 000/1

052
/0 

045/0 
010/

0 

050/

0 

010/

0 

012/

0 

009/

0 

009/

0 

012/

0 

036/

0 

009/

0 

010/

0 

032/

0 

990/

0 

915/

0 

855/

0 
 نفوذپذیري 000/1

216
/0 

230/0 
215/

0 

214/

0 

223/

0 

211/

0 

182/

0 

174/

0 

217/

0 

224/

0 

204/

0 

208/

0 

219/

0 

844/

0 

829/

0 

922/

0 
999/0  xui 
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ها به ترتیب از بیشینه به کمینه به مبتنی بر مقادیر ارجحیت گزینهنتایج حاصل از اولویت بندي پتانسیل بیابانزایی واحدها 

-است. همچنین طبقه V10 و V1 ،V2 ،V4 ،V3 ،V16 ،V8 ،V13 ،V5 ،V9 ،V17 ،V15 ،V14 ،V12 ،V6 ،V7 ،V11صورت 

مبتنی بر شاخص ارجحیت (  ArcGISافزاريها در محیط نرمافکنهبندي پتانسیل بیابانزایی مخروط xui و حدود طبقات (

  ارایه شده است. 4صورت گرفت که نتایج در شکل  4مندرج در جدول 

  زایی در منطقه تحقیق بندي پتانسیل بیابان خالصه نتایج تلفیقی طبقه -4جدول 

  طبقه
حدود تغییرات 

  امتیازات
  )Qjمیانگین امتیازات (

شدت یا پتانسیل کمی بیابان 

  زایی

پتانسیل کیفی بیابان شدت یا 

  زایی

I 230/0 – 174/0  211/0  25/0 – 00/0  کم  

II  -  -  50/0 – 25/0  متوسط  

III  -  -  75/0 – 50/0  زیاد  

IV 999/0– 829/0  898/0  00/1 – 75/0   خیلی زیاد  
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  گیري نتیجهبحث و 

نتایج حاصل از پهنه بندي منطقه تحقیـق  هاي مختلف در مناطق مختلف کشور به وقوع بپیوندد. تواند با شدتبیابانزایی می

ها از نظر معیار خاکشناسـی  افکنهمخروط بیابانزاییبندي پتانسیل  ) در پهنهIVو خیلی زیاد ( )Iنشاندهنده حضور دو طبقه کم (

هکتار) داراي پتانسیل تخریب اراضـی   77/4245درصد منطقه (معادل  18/74که طورياست، به AHP-SAWبا کاربرد روش 

 Karimpour Reihanهکتار) داراي پتانسیل تخریب اراضی خیلی زیاد هسـتند.   67/1477درصد منطقه (معادل  82/25کم و 

ر بـا کـاربرد منطـق فـازي،     شناسی موثر بر تخریب اراضی در واحدهاي سنگی کواترن) در بررسی معیار خاك2007و همکاران (

ها در طبقات مختلف پتانسیل بیابانزایی در بخش جنوبی حوزه آبخیز رودخانه شـور متغیـر   افکنهنشان دادند که پتانسیل مخروط

) در بررسی اثر مواد مادري و کاربري اراضی بر فرسایش خاك در حوزه آبخیز طالقـان، نشـان   Nosrati )2007و  Feizniaاست. 

  یابد.پذیري به دلیل تغییرات سنگ شناسی مختلف از بازالت به سمت رسوبات آبرفتی افزایش میرسایشدادند که ف

ي تحقیق حاصل از روش  زایی در منطقه بندي پتانسیل یا شدت بیابان ي پهنه گذاري نقشههممبتنی بر تقاطع و روي 

AHP-SAW  هاي مشرف به افکنههاي واقع در مخروطخاك ي مورد مطالعه، مشخص شد که شناسی منطقهي زمین با نقشه

تشکیالت مارنی (
fQ2 و

fQ3هاي میدانی و مطالعاتی نشان اند. بررسیي تحقیق زایی در منطقه ) داراي بیشینه پتانسیل بیابان

هاي مشرف به ارتفاعات حلقه دره، حضور سازندهاي افکنهدهد که از جمله دالیل مهم پتانسیل باالي تخریب اراضی مخروطمی

ها شناسی بوده و آنهاي مختلف زمینها در دورهافکنهعنوان منشأ تشکیل این مخروطها است که بهمارنی و شور در سراب آن

بندي پتانسیل ي پهنهرا برا 8/0) تابع گاماي فازي Salehpour Jam )2006اند. را در طول زمان تحت تأثیر خود قرار داده

هاي ژئومورفولوژیکی معرفی نمود. نتایج تحقیق وي نشان شناسی در واحدبیابانزایی انواع واحدهاي سنگی از نظر معیار زمین

از مدل منطق فازي، واحدهاي سنگی   8/0داد که مبتنی بر نتایج عملگر 
fQ2 و

fQ3  واقع در جنوب ارتفاعات حلقه دره داراي

هاي مشرف به کوه جارو افکنهبیشینه پتانسیل شدت یا پتانسیل بیابانزایی در حوزه آبخیز رودخانه شور بوده، همچنین مخروط

  اند.از پتانسیل کم بیابانزایی و تخریب اراضی برخوردار بوده
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منظور بررسی نقش معیار گیري چند متغیره بههاي تصمیمه از سایر روشدست آمده از تحقیق جاري، استفادبر اساس نتایج به

در اولویت  AHP-SAWهمچنین پیشنهاد می گردد تا از روش  شود.شناسی در پتانسیل بیابانزایی واحدها پیشنهاد میخاك

به  AHP-ELECTRE) از روش 2014و همکاران ( Sadeghiraveshبندي راه کارهاي موثر بر بیابانزدایی مناطق استفاده گردد. 

  منظور اولویت بندي راه کارهاي بیابانزدایی منطقه خضر آباد در استان یزد استفاده نمودند.
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Prioritizing Desertification Potential Of Alluvial Fans In The 
Southern Part Of The Rude-Shoor Watershed Area Using SAW 

Method 
 

Abstract 
Desertification is considered as an undesirable phenomenon in natural resource management 
and is capable of occurring in any climate. In the investigation of pedological criterion 
affecting on land degradation in alluvial fans, first, maps of slope classes, land use and 
geology were created, then a map of units was founded by overlaying and crossing them in 
ArcGIS. In this research three indices of erodibility, salinity and permeability of soil were 
considered, finally each of them was shown in the shape of classified map. Then, weights of 
criteria and consistency ratio were calculated by AHP method. In this research, SAW method 
was used to prioritize the options. The results show that the preferred index obtained from 
AHP-SAW technique alters from 0.174 to 0.999. According to the result, units of V1 and V10 
with preferred indices of 0.999 and 0.174 have a maximum and minimum of desertification 
potential, respectively. The alluvial fans in research area were classified into two classes of I 
and IV from the view point of pedological criterion affecting on desertification using AHP-
SAW technique, in the manner that 74.18 % of the area is in the low desertification potential, 
and 25.82 % is in the very high desertification potential, respectively. 
Key Words: Prioritization, Multiple criteria decision making, SAW method, Erodibility, 
Salinity, Permeability, 

 


