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  چکیذُ

تذیي . تاضذسایی دضت سگسي اصفْاى هیّذف از ایي تحقیق، ارزیاتی تاثیر عَاهل اًساًی ٍ هحیطی تر  ضرایط خاک ٍ ٍضعیت فعلی تیاتاً

هعیدار کیفیدت اقلدین،    : ایي هعیارّا عثارتٌدذ از . هٌظَر اتتذا پٌج هعیار هْن کِ تر ضرایط خاک ٍ تیاتاًسایی هٌطقِ هَثر تَدًذ، اًتخاب ضذًذ

ّاي ّر دادُ. تاضٌذهتعذدي هیّاي ّر کذام از ایي هعیارّا داراي ضاخص. ّاي زیرزهیٌی، فرسایص ٍ هذیریت ٍ سیاستپَضص گیاّی، آب

، ٍارد SPSS 15اسدویرًَف در هحدیط    -ّا، پس از آًالیسّاي آهاري ٍ تعییي ًرهال تَدى تا استفادُ از آزهَى کَلودَگرٍف یک از ضاخص

گسستِ ّاي هعکَس فاصلِ ٍزًی ٍ کریجیٌگ هعوَلی ٍ ّا، از رٍشگردیذ ٍ تراي تْیِ ًقطِ ّر یک از ایي ضاخص Arc GIS 9.3هحیط 

ّا تر اساس رٍش هذالَس اهتیازدّی ضذُ در اداهِ ًقطِ. تذیي هٌظَر، از رٍضی کِ تاالتریي دقت را داضت، استفادُ گردیذ. استفادُ گردیذ

ّاي ّر یک از هعیارّا، ًقطِ ًْایی ٍضعیت ّر هعیار تْیِ گردیذ ٍ از هیاًگیي ٌّذسی پٌج هعیار هَرد تررسی، ٍ از هیاًگیي ٌّذسی ضاخص

ّکتار از هٌطقِ در کالس ضدذیذ   288 9ًتایج ًطاى داد کِ . ًقطِ ٍضعیت فعلی ضرایط خاک ٍ تیاتاًسایی دضت سگسي اصفْاى تذست آهذ

تریي هعیارّداي  چٌیي ًطاى داد کِ هعیارّاي اقلین ٍ پَضص گیاّی، هْنًتایج ّن. ّکتار در کالس خیلی ضذیذ تخریة قرار دارد 86909ٍ 

 .تاضذتریي هیساى اّویت در ایي پذیذُ در هٌطقِ هیداراي کن( آتی ٍ تادي)ی هٌطقِ ٍ هعیار فرسایص هَثر در تیاتاًسای

 .، دضت سگسيGISخاک، تیاتاًسایی، هعیار،  :کلوات کلیذي

 ذهِقه

در هٌاطق خشک را کِ هعااد    هيليَى ًفز اًساى 785، پديدُ تياتاًشايي در آيٌدُ تيش اس 2طثق تزآٍرد کٌفزاًس جْاًي تياتاًشايي ٍ تياتاًشدايي

هيليَى ًفز تِ طَر هساقيين تاِ تلات کااّش خاصال يش        100تا  60اس ايي تعداد، . کٌدتْديد هيتاشٌد، درصد جوعيت کل جْاى هي 7/17

خاا  ٍ هٌاات    ايي فزآيٌد ّوَارُ تا ت زياة   .(1999ٍ ّوىاراى، Ladisaگيزًد اراضي ٍ ديگز فزآيٌدّا  تياتاًشايي، تحت تاثيز قزار هي

. تاشاد هاي  3ارسياتي کواي ٍضاعيت تياتااًشايي در اياي تحيياق، تاا اساقفادُ اس هاد  هادا َ           .آب، پَشش گياّي ٍ ديگز هٌات  ّوزاُ است

ِ  3ٍ در طاي   ساا   9پازٍصُ تاِ هاد      ييا ا. کازد  شٌْاديا  پ قزاًِيهد  کشَرّا در تياتاًشايي جْت ارسياتيرا هدا َ   ارٍپا پزٍصُ اس  هزخلا

ESAsًيشِ تياتاًشايي تحت تٌَاى  ِيٍتْ ياتيارس  تزا يهد  1999ٍ در سا   ديتِ طَ  اًجاه 1999تا  1991سا 
تاا تَجاِ تاِ     .ديا ارائِ گزد 4

تَاًاد   ّاا  هاَرد ًيااس ٍ ًياش اساقفادُ اس سيساقن اطغتاا  جيزافياايي، اياي رٍ  هاي           هشايا  تسيار سياد آى اس جولِ جو  آٍر  آساى دادُ

 ن،ياقلا  تيا فيخاا ، شااخص ک   تيفيهد  چْار شاخص تحت تٌَاى شاخص ک ييا در. ّا  رايج ٍ سٌقي تْيِ ًيشِ گزدد ي رٍ جايگشي
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ًيشاِ تياتااًشايي    تيشدًد ٍ در ًْا فيتياتاًشايي تعز  ديّا  کل تِ تٌَاى شاخص تيزيهد کيفيت ٍ شاخص ياّيپَشش گ تيفيشاخص ک

تا تَجِ تِ اّويت کوي کزدى ارسياتي تياتاًشايي، ّدف اس  .(1999ٍ ّوىاراى، Basso هدّا  هذکَر تدست آ شاخص يٌّدس يياًگياس ه

 .تاشدهي GISّا تا اسقفادُ اس  اًجام ايي هطا عِ، ارسياتي کوي ٍضعيت فعلي تياتاًشايي دشت سگش  اصفْاى تِ رٍ  تلفيق دادُ

 ّا هَاد ٍ رٍش 

 ِ هَرد هطالعِقهٌط -الف

 51 53/تاا    52 15/عرض شوالی ٍ عَل جغرافیایی 32 41/تا   32 27/دارای هختصات جغرافیایی تِ عرض هٌغمِ هَرد هغالعِ  

-ّىتار های  112167رٍد لرار دارد ٍ دارای ٍسعت ًائیي ٍ در شوال رٍدخاًِ زایٌذُ -ٍ در جٌَب جادُ اصفْاى( 1شىل )عَل غرتی 

ّای هٌغماِ هاَرد   وارتری. تاشذگراد هیدرجِ ساًتی 15هتر ٍ هیاًگیي درجِ حرارت هٌغمِ هیلی 5/125هیاًگیي تارًذگی هٌغمِ  .تاشذ

زار وِ عوذتا دستخَش رسَتات فرسایش یافتِ تادی اسات، اراضای هواىًَی،    اراضی وشاٍرزی آتی، اراضی شَرُ: ازهغالعِ عثارتٌذ 

 .پسی ٍ ّوچٌیي هعادى شي ٍ هاسِّای آجرپسی ٍ گچصٌعتی ٍ تعذاد زیادی وَرُ

 اًتخاب هعیارّا -ب

ٍاحاذ اراضای    7ٍاحذ فیسیَگرافی ٍ  5ّای تَپَگرافی ٍ شئَهَرفَلَشی تْیِ گردیذ ٍ در هجوَع اتتذا اعالعات هَرد ًیاز شاهل ًمشِ

(Land unit ) َِثر تَدًاذ،  واِ در تیاتااًسایی دشات ساگسی ها      تا تازدیذّای صحرایی اٍلیِ، هْوتریي هعیارّاایی . گردیذ( 2شىل )تْی

ّاای زیرزهیٌای، هعیاار    هعیار ویفیت اللین، هعیار ویفیت پَشش گیاّی، هعیار ویفیت آب: ایي هعیارّا عثارت تَدًذ از. شٌاسایی شذًذ

ّاای هتعاذدی   ّر وذام از ایي هعیارّا ًیاس دارای شااخ   . ٍ هعیار ویفیت هذیریت ٍ سیاست( فرسایش آتی ٍ تادی)ویفیت فرسایش 

 .تاشذهی

 ج ٍ تحثًتای

 آًالیسّاي آهاري  -الف

، آًالیسّاای آهااری تاا    تاشاذ ّا ترای تْیِ ًمشِ هیتا تَجِ تِ ایٌىِ شرط اٍل استفادُ از وریجیٌگ هعوَلی، ًرهال تَدى تَزیع شاخ 

ف تعیایي ٍ در  اسویرً -ّا تا اًجام آزهَى وَلوَگرٍفاًجام ٍ سپس ٍضعیت ًرهال تَدى تَزیع دادُ SPSS 15.0افسار استفادُ از ًرم

ّا تِ جس تافت خان در ساغ   تواهی شاخ . (P value > 0.05)هشخ  گردیذ ( پیرسَى یا اسپیرهي)ًْایت ّوثوتگی تیي هتغیرّا 

تٌاترایي ترای تْیِ ًمشِ تافت خان از رٍش وریجیٌگ گووتِ ٍ هعىَس فاصلِ ٍزًی، . تاشٌذدارای تَزیع ًرهال هی α=0.01احتوال 

 .  ّا از رٍش وریجیٌگ هعوَلی ٍ هعىَس فاصلِ ٍزًی استفادُ گردیذخ ٍلی ترای سایر شا

 

  
 اي فیسیَگرافی هٌطقِ هَرد هطالعِ ًقطِ ٍاحذّ. 2ضکل   (هٌطقِ سگسي اصفْاى)هحذٍدُ هَرد هطالعِ .  ضکل 
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 تْیِ ًقطِ ّر هعیار -ب

از تاذیي هٌواَر   . ّای ًَیي زهیي آهاری تْیِ گردیذتا استفادُ از رٍش  ArcGIS 9.3افسار ّای هَرد هغالعِ در ًرمّای شاخ ًمشِ

تارای   (ّاای وارٍی ٍ ًواایی   تا هذل)ٍزًی ٍ وریجیٌگ هعوَلی ٍ گووتِ ّای هعىَس فاصلِ رٍشّای هتعذد هیاى یاتی هاًٌذ رٍش

، ریشِ خغاای هجارٍر   (Mean Error)هیاًگیي خغا  ّا استفادُ شذ ٍ در ًْایت رٍشی وِ دارای ووتریيتعییي همادیر عذدی شاخ 

هیساى ٍ تیشتریي  (Mean Absolute Error)ٍ اعتثار هتماعع هثل خغای لذر هغلك هیاًگیي ( Root Mean Square Error)هیاًگیي 

یاتی ترای تْیِ ًمشاِ  ّای هیاىدر ایٌجا ترای اختصار، از آٍردى جذٍل ًتایج هرتَط تِ هیساى خغای رٍش، وِ دلت تَد، اًتخاب گردیذ

 .ًور شذُ استّا صرفّر یه از شاخ 

همذار هتَسظ . گیردذ تخریة خان ٍ تیاتاًسایی لرار هیتواهی هٌغمِ از لحاػ هعیار اللین، در والس خیلی شذی: هعیار ویفیت اللین  -1

تَزیع . تاشذهتر در سال هیهیلی 2920وریذل تراتر تا  -ٍ تثخیر ٍ تعرق پتاًویل تا استفادُ از رٍش تالًی mm 7/125تارًذگی هٌغمِ 

زهاًی وِ گیاّاى هٌغمِ تِ آى ًیاز ًذارًذ،  تاشذ، تغَریىِ تمریثا توام تارًذگی ساالًِ در فصَل سرد سال ٍتارًذگی تویار ًاهٌاسة هی

 . افتذاتفاق هی

پَشش گیاّی در هٌغمِ تذلیل شرایظ خشه اللیوی ٍ ّوچٌایي شاَر ٍ للیاا تاَدى خاان هٌغماِ، از       : هعیار ویفیت پَشش گیاّی -2

 47996الس شاذیذ ٍ  ّىتاار در وا   64171تا تَجِ تِ ًمشِ ٍضعیت پَشاش گیااّی در هٌغماِ،    . تاشذٍضعیت خَتی ترخَردار ًوی

پَشاش   هٌاعمی وِ در والس خیلی شذیذ تیاتاًسایی لرار دارًذ، عااری از . گیردّىتار از هٌغمِ در والس خیلی شذیذ تخریة لرار هی

ّاای هعیاار پَشاش گیااّی،     از تایي شااخ   . تاشاذ تاشٌذ وِ دلیل ایي اهر، شَر ٍ للیایی تَدى تویار زیاد خان هٌغمِ های گیاّی هی

 .ذ پَشش گیاّی تیشتریي تاثیر را در تیاتاًسایی هٌغمِ داشتِ استشاخ  درص

ای تِ ایي ًتیجِ رسیذ وِ ووثَد پَشاش  در تررسی ٍضعیت تیاتاًسایی تا استفادُ از هذل هذالَس ٍ ارائِ یه هذل هٌغمِ( 1387)سپْر 

  .گیاّی تاثیر توسائی تر شذت تیاتاًسایی دارد

تاشذ، تغَریىِ ًتایج ًشاى داد وِ هعیار آب زیرزهیٌی از ٍضعیت خَتی در هٌغمِ ترخَردار ًوی: ّای زیرزهیٌیهعیار ویفیت آب -3

ّىتار در والس خیلی شذیذ تخریة خان ٍ تیاتاًسایی لرار دارد وِ دلیل ایي اهر،  5581ّىتار از هٌغمِ در والس شذیذ ٍ  106586

، (TDS)ٍ ول هَاد جاهذ هحلَل ( EC)ّای ّذایت الىتریىی خ شا. تاشذترداری تیش از حذ از هٌاتع آب زیرزهیٌی هیتْرُ

-دلیل ایي اهر، زیاد تَدى هیساى ایي شاخ . ی تیاتاًسایی دارًذّایی از هعیار آب زیرزهیٌی ّوتٌذ وِ تیشتریي تاثیر را تر پذیذُشاخ 

ّای زیرزهیٌی تِ عٌَاى آب آتیاری ٍ ّن تا تثخیر ایي شرایظ ّن تا استفادُ از آب. گرارًذّا ٍ تاثیر هْوی است وِ تر شرایظ خان هی

 . گرددآب زیرزهیٌی از سغ  خان ٍ تر جا هاًذى اهالح در سغ  خان ٍ در ًتیجِ شَر شذى سغ  خان ایجاد هی

د ارزیاتی لارار  ی تیاتاًسایی را هَرهویٌا در خراساى جٌَتی تر پذیذُی عثستاثیر هعیار ویفیت هٌاتع آب زیرزهیٌی هٌغمِ( 1388)پرٍاًِ 

( TDS)ّای شَری آب زیرزهیٌی، غلوت ولر، افت ساغ  آب زیرزهیٌای ٍ هیاساى هاادُ خشاه      داد ٍ تِ ایي ًتیجِ رسیذ وِ شاخ 

 . را در تیاتاًسایی هٌغمِ دارًذتیشتریي تاثیر 

ٍ والس   IRIFRجْت تررسی هعیار ویفیت فرسایش، از دٍ شاخ  والس فرسایش تادی در رٍش : هعیار ویفیت فرسایش -4

ٍضعیت شاخ  فرسایش تادی در سِ والس هتَسظ، شذیذ ٍ خیلی شذیذ تخریة . استفادُ گردیذ PSIACفرسایش آتی در رٍش 

، تیشتر سغ  خان عاری از 6.1در ایي ٍاحذ . ّىتار لرار گرفت 11461ٍ  56415، 44291ّای خان ٍ تیاتاًسایی تِ ترتیة تا هواحت

تاشذ، هاًٌذ تاال تَدى هیساى شَری ٍ للیائیت خان ٍ هیساى سذین خان؛ وِ پَشش گیاّی تَدُ ٍ ّوچٌیي شرایظ خان ًاهٌاسة هی
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گردًذ خان در تراتر عَاهل هحیغی تویار حواس ٍ شىٌٌذُ تاشذ ٍ در ًتیجِ تِ راحتی تَسظ فرآیٌذ فرسایش ایي عَاهل تاعث هی

یىی از هْوتریي . تاشذتاثیر فرسایش تادی در تیاتاًسایی هٌغمِ خیلی تیشتر از تاثیر فرسایش آتی در تیاتاًسایی هی. فرسایش یاتذ تادی،

گردد از شذت فرسایش آتی ون گردد، در عَض تا عَالًی تَدى هویر ٍزش تاشذ وِ تاعث هیدالیل ایي اهر، هوغ  تَدى هٌغمِ هی

 . ی افسٍدُ گرددتاد، تر شذت فرسایش تاد

ّىتار لارار   47914ٍ  64253ّای آتی ًیس در دٍ والس ون ٍ ًاچیس ٍ هتَسظ تخریة خان ٍ تیاتاًسایی تِ ترتیة تا هواحت فرسایش

ًتایج ٍی ًشااى داد واِ   . ّای فرسایش آتی ٍ تادی استفادُ ًوَدجْت تعییي ٍضعیت هعیار فرسایش از شاخ ( 1387)سپْر . گرفت

 . ادی تیشتریي تاثیر را در تیاتاًسایی هٌغمِ داردشاخ  فرسایش ت

دّذ وِ توااهی هٌغماِ هاَرد هغالعاِ در     تررسی ًمشِ ٍضعیت هعیار هذیریت ٍ سیاست ًشاى هی: هعیار ویفیت هذیریت ٍ سیاست -5

 159هذیریت در اراضی وشاٍرزی ٍضعیت تْتری دارد، تغَریىِ هیاًگیي ٍزًای  . گیردالس شذیذ تخریة خان ٍ تیاتاًسایی لرار هیو

هاذیریت اراضای هرتعای ًیاس تاا      . شاَد ، هذیریت خَتی اعوال ًوای 169در اراضی هعذًی تا هیاًگیي ٍزًی . ترای آى لحاػ شذُ است

در ایي اراضی، چرا تذٍى تَجِ تِ ظرفیت هراتع ٍ تاا شاذت ٍ تىارار    . تاشٌذتی ترخَردار ًوی، از ٍضعیت خ94/165َهیاًگیي ٍزًی 

زار در ایي هحذٍدُ واِ عوَهاا شاَرُ   . شَد، تیشتریي هیساى تخریة ٍ فشار چرا هشاّذُ هی6.1در ٍاحذ اراضی . گیردزیاد صَرت هی

تاس ٍ  )ّاای هَجاَد در هٌغماِ    وِ خان سغحی واهال تَسظ دام تاشذ، هیساى تخریة تِ حذی استتَدُ ٍ عاری از پَشش گیاّی هی

در تررسی تاثیر هعیار هاذیریت ٍ سیاسات در تیاتااًسایی هٌغماِ     ( 1388)پرٍاًِ . گرددتْن خَردُ ٍ هوتعذ فرسایش تادی هی( گَسفٌذ

  .سایی هٌغمِ داشتِ استر تیاتاًترداری از هعادى تیشتریي تاثیر را دی تْرُعثس هویٌا، تِ ایي ًتیجِ رسیذ وِ ًحَُ

 تجسیِ ٍ تحلیل ضذت تیاتاًسایی ٍ تررسی ضرایط خاک هٌطقِ -ج

گیری ٌّذسی از هعیارّای هَرد تررسی، ًمشِ ًْایی شرایظ خان ٍ ٍضعیت تیاتااًسایی در هٌغماِ هاَرد هغالعاِ     پس از اًجام هیاًگیي

ّىتاار در واالس خیلای شاذیذ تخریاة خاان ٍ        30868ّىتار از هٌغمِ در واالس شاذیذ ٍ    81299،  3تر عثك شىل . تذست آهذ

تارای وال هٌغماِ ساگسی اصافْاى تراتار       ( ٍضاعیت فعلای تیاتااًسایی   )هتَسظ ٍزًی ارزش ووّی شذت تیاتاًسایی . تیاتاًسایی لرار دارد

32/153DS=  ّاای شاذیذ ٍ   سّواًغَر وِ هالحوِ شذ، تواهی هٌغماِ در واال  . گیردتاشذ وِ در والس شذیذ تیاتاًسایی لرار هیهی

-های ( 6.1ٍاحاذ اراضای   )تیشتریي شذت تیاتاًسایی هرتَط تِ هحذٍدُ هروسی هٌغمِ . خیلی شذیذ تخریة خان ٍ تیاتاًسایی لرار دارد

ّاای پَشاش گیااّی از ٍضاعیت هٌاساثی      ٍ شااخ  ( EC=79.84 ds/mهیاًگیي )زار لرار دارًذ در ایي هحذٍدُ، اراضی شَرُ. تاشذ

 

  
 آب زیرزهیٌی در هٌطقِ هَرد هطالعِ( 8)پَضص گیاّی ٍ ( 2)فرسایص خاک؛ (  )ًقطِ ٍضعیت . ضکل 
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زار تَدى هٌغمِ ٍ در ًتیجِ سثه تِ دلیل شَرُ. تاشذٍ دلیل ایي اهر، شَری ٍ للیائیت تیش از حذ خان هٌغمِ هیتاشٌذ ترخَردار ًوی

 . گیردتَدى هَاد سغحی خان، فرسایش تادی در فصَل خشه سال ٍ فرسایش آتی در فصَل هرعَب سال صَرت هی

 
 ًقطِ طثقِ تٌذي ٍضعیت فعلی تیاتاًسایی در هٌطقِ. 8ضکل 

 

در ایاي لواوت واِ اراضای     . تاشذغرب، غرب ٍ جٌَب غرتی هٌغمِ، شذت تیاتاًسایی ًوثت تِ دیگر هٌاعك ووتر هیر لووت شوالد

 . افتذوشاٍرزی لرار دارًذ، فرسایش تادی تِ دلیل ٍجَد هحصَالت وشاٍرزی در اوثر هَالع سال، تِ همذار خیلی ون اتفاق هی

 ییتجسیِ ٍ تحلیل هعیارّاي تیاتاًسا -د

 
 هیساى تاثیر هعیارّاي هَرد تررسی در فرآیٌذ تیاتاًسایی هٌطقِ سگسي اصفْاى. 5ضکل 

ووتریي تاثیر را در تیاتاًسایی هٌغمِ سگسی اصفْاى دارًذ ( آتی ٍ تادی)هعیارّای اللین ٍ پَشش گیاّی تیشتریي تاثیر ٍ هعیار فرسایش 

دلیل ایي اهر، تاال تَدى تایش  . تاشذی سگسی اصفْاى هیی تیاتاًسایی در هٌغمِذیذُهعیار اللین تِ عٌَاى هَثرتریي هعیار تر پ(. 5شىل )

 . تاشذاز حذ هیساى تثخیر ٍ تعرق ٍ ّوچٌیي ون تَدى ٍ تَزیع ًاهٌاسة زهاًی تارًذگی هی

 گیري ًتیجِ

ی تیاتاًسایی ى هْوتریي هعیار تاثیرگرار در پذیذُی تیاتاًسایی تاثیر دارًذ وِ هعیار اللین تِ عٌَاعَاهل اًواًی ٍ هحیغی هختلفی تر پذیذُ

دلیل ایي اهر، تاال تَدى هیساى تثخیر ٍ تعرق پتاًویل ٍ ّوچٌیي ون تَدى ٍ تَزیاع ًاهٌاساة   . تاشذای هیدر هٌاعك دارای اللین هذیتراًِ

شَری از اعواق خان تِ ساغ  آهاذُ ٍ تاعاث    گردد تا اهالح تاال تَدى هیساى تثخیر ٍ تعرق پتاًویل تاعث هی. تاشذزهاًی تارًذگی هی

. شَد ٍ تِ راحتی تَسظ اًَاع فرسایش آتای ٍ تاادی از هٌغماِ خاارد گاردد     شَر شذى خان گردًذ وِ در ًتیجِ تافت خان سثه هی

گاردد تااد تتَاًاذ تغاَر هواتمین تاِ ساغ  خاان         گردد تا تراون پَشش گیاّی واّش یاتذ وِ تاعث هیّوچٌیي ایي شَری تاعث هی

ی ووثَد ٍ تَزیع ًاهٌاسة تارش ًیس درصذ پَشاش گیااّی ٍ   در ًتیجِ. ترخَرد وردُ ٍ شذت فرسایش تادی ٍ تیاتاًسایی افسایش یاتذ

گاردد واِ تااد تتَاًاذ     ون تَدى پَشش گیاّی ًیس تاعث هی. گرددوٌذ وِ تاعث تشذیذ فرسایش هیرعَتت خان تویار واّش پیذا هی

رد وردُ، ّوچٌیي سغ  خان زٍدتر خشه گردد وِ در ًتیجِ فرسایش تادی ٍ تیاتااًسایی تاا شاذت    تغَر هوتمین تِ سغ  خان ترخَ

 .گرددزیاد صَرت هی
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Abstract 

The purpose of this study was to evaluate human factors and environmental impact on soil 

conditions and the current status of desertification in Segzi is plain. For this purpose, the five 

criteria that are important to the effective area of desertification and soil conditions, were selected. 

These criteria include: quality criteria, climate, vegetation, water, groundwater, erosion and 

management and policy. Each of these criteria have to be are numerous. is given for each indicator, 

the statistical analysis and tests of normality using the Kolmogorov Smirnov in SPSS 15, into the 

environment of Arc GIS 9.3. Mapping data for each of these indicators of the method of inverse 

distance weighting and ordinary kriging was used and broken. For this purpose, the method had the 

highest accuracy, was used. Map Mdalvs scoring method based on the and The geometric mean of 

each of the criteria, the criteria of the final map was prepared. The geometric mean of the five 

criteria, current conditions, maps of soil and desertification Segzi was plain. Results showed that of 

81,299 hectares and 30,868 hectares in area high school class is very severe damage. Measures of 

climate and vegetation, the most effective measures in the area of desertification and erosion criteria 

(water and wind) the lowest in the region in which this phenomenon is. 
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