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چکیده
مترین شناسه
بیابان زیستبومی است که در آن استمرار و پایداری چرخه حیات با دشواریهای فراوانی همراه بوده و کمبود آب مه 
آن است .علیرغم تنگناهای حاکم بر جغرافیای مناطق خشک و بیابانی ،دل نگرانی امروز جامعه جهانی ،نه از وجود چنین اقلیمهایی
بلکه از پدیده زيانبار «بیابانزایی» است كه باعث كاهش استعداد توليد سرزمين در طول زمان ،بهصورت تدريجي و اغلب غير قابل
يباشد و مشتمل بررر
يشود .در حال حاضر بيابانزا يي گريبانگير بسياري از کشورها بخصوص کشورهاي در حال توسعه م 
رؤيت م 
فر يآ ندها يي است که هم زا يي ده عوامل طبيعي بوده و هم بههه عملکرددد نادرستتت انساننن بررر م يييگ در ددد .ه یقحت نیا فد ق یسررب      
تاریخچه ،وضعیت فعلی و مبانی و مفاهیم بیابانننزای و ناهج رد ی

 ناریا ا ا رد و تس د لماوع و للع هما  یاهدمایپ و ا دپ نی ی هد           

یدهد .همچنین ضمن بررسی روند تاریخی برنامههای مقابله با بیابانزایی در جهان ،سیاسته و ا
زیستمحیطی را مورد مداقه قرار م 
راهبردهای گذشته ،حال و آینده کشور را در این زمینه بررسی و تحلیلمینماید .تحقیق از ن عو

فیصوت ی و 

یلحت لی ک تسا  ه هب        

یدهد
روش پژوهش اسنادی و با جستجوی نظاممند در منابع معتبر علمی ،نگاهی جامع به موضوع مورد پژوهش دارد .یافتهها نشان م 
که مهار بیابانزایی و مدیریت پایدار مناطق بیابانی با توجه ماهيت پیچیده و چند بعدی آن ،بیش از مقابله مستقیم با مظاهر بیرون زا ی
ی آن با تأکی رب د   
تهای فّنّنی ،نیازمند اصالح الگوهای توسعه و شناخت ریشههای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاس 
طریق رهیاف 
توسعه انسانی است .لذا برنامه ملی اقدام برای مقابله با بیابانزایی و تعدیل اثرات خشکسالی ،مستلزم همگرایی سرمایهه و یعیبط یا
انسانی و مشارکت اجتماعمحور کلیه کنشگران ذینفع در طراحی راهبردها و اجرا و ارزشیابی اقدامات میدانی به شکل انعطافپ ریذ
ینماید در تحقیقات بعدی بنیانهای نظری اکولوژی اجتماعی و سیاسی در حوزه «مقابله با
و تکاملی خواهد بود .این مقاله پیشنهاد م 
بیابانزایی» مفهومسازی و بسط داده شود.

نزایی ،توسعه پایدار انسانی ،راهبرد
نزایی ،مقابله با بیابا 
واژگان کلیدی :بیابا 
( -1نویسنده مسئول)rezaei@shirazu.ac.ir :
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مقدمه
ع طبیع یدجت ی دد ددد ش یص و هدنو ا اینب زا تن ننن ننننهای
علیرغم فعالیتهای گسترده دههها  تظافح رد ریخا ی از بانم عععع عععع
بومشناختی ،امروزه جهان در حال تجربه تغییرات گسترده زیستمحیطی است و تهدید ثبات و پای سیز یراد تت تتتک هر
یشود (جعفري و همكاران .) 1383 ،بهرهبرداری نامتعادل و ﻮﺳ د ﻪﻧﺎﻳﻮﺟ از ز ﻦﻴﻣ ،
مشکل اساسی دوره معاصر قلمداد م 
تناپ رد دیلوت هخرچ یریذ
آب و ﻮﻫ ا ،باعث تهیسازی اکوسیستمها  و عبانم یهدزاب شهاک ،ساسح ی ب شگر تتتتتت تتتتتت
یشود ( ،)Stringer, 2008ب هک یروط   
طزیست م 
محی 

  

ﺺﺧﺎﺷ  ﺎﻫ ي ﺪﻳﺎﭘ اري 1در ا ﺮﺜﻛ ﻮﺸﻛ ر ﺎﻫ ي در ﺎﺣ ل ﻪﻌﺳﻮﺗ ﺮﮕﻧ ان

طزیست در مقیاس محلی تا جهانی ،زیستگاه زمین را ناامن کرده است .وض اد هک یتیع د هه هههها و 
ﺪﻨﻨﻛ ه و فرسایش محی 
شهای
یافتههای موجود گویای گسترش ابعاد مختلف آن بوده و تداوم این روند ممکن است آینده بش لاچ اب ار ر ششش ششش
اساسی روبهرو نماید.

یگسترده و پیچیده زیستمحیطی است که با ابعاد مختلف ف ّنّنی ،اقتصادی و اجتماعی،
«بیابانزایی »2از جمله تهديدها 

یشود ( .)Zhao et al., 2009اين
سومین معضل جامعه جهانی بعد از تغییرات اقلیمی و کمبود آب شیرین محسوب م 
تبوم و گسیختگي ارتبا قلح نيب ط ههه هههههاي
ن بهمفهوم از بين رفتن استعداد توليد زيس 
پديده به شکل تخریب سرزمي 
زیستی و اجتماعی آن نمایان شده و جغرافیای بسياري از منا و كشخ قط

یسا دز
مين ههه ههههخش م رثأتم ار ناهج ك یییی یییی

(داداش 
يآراني .) 1387 ،شدیدترین پیامد محیطی آن پسرفت خاك 3و ُاُافت شديد حاصلخيزي و پتانسيل توليد اراضي
ت
ث کا یفیک شه تت تت
است ( )Gomes et al., 2003که بهصورت تغییرات مداوم ،آرام تا شدید و غیرقابل بازگشت باعث ث
یگردد ( .)Diez and Mclntosh, 2010ادامه اینروند مسلمًاًا پیامدهای منفی ی
ی
منابع اساسی طبیعی برای بقای زندگی م 
انسانی زیادی برای جامعه جهانی خواهد داشت .لذا افزایش ضریب حفاظ صرع زا ت

هه هههها  دنمزاین ،ینابایب ی ا جن ام     

تها و نیازها با اولویت توسعه انسانی است.
مطالعات جامع و شناخت امکانات ،محدودی 
با وجود ﻧﺎﺘﭘ ﻞﻴﺴ  ﺎﻫ ي ﻞﺑﺎﻗ

ﻪﺟﻮﺗ منا قط

ﺎﺑﺎﻴﺑ نی ،،ﻮﻤﻫ اره ا ﻦﻳ بخش

موارد آنها را ﺪﻗﺎﻓ ارزش ا ﺼﺘﻗ ﺎدي و ﺘﺣﻲ زﻳﺎنآور ﻲﻘﻠﺗ

ﺮﺘﻤﻛ ﻮﻣ رد ﻪﺟﻮﺗ

ﻮﺟ ا ﻊﻣ ﺮﻗ ار ﻪﺘﻓﺮﮔ و در برخی

ﻲﻣ ﻛنند (نوی راکمه و ید ا ،ن     .) 13 94اما ینچ فالخرب  ن    

دیدگاهی ،این مناطق باچشمانداز ویژه وزمینریختشناسی 4متمایز و دارا بودن گنجينهاي تماشا يي از مناظر ،گياهان
و جانوران خاص ،از نظر فرهنگ ،دانش و سنتها دیاپ یتسیزمه رد یمدرم ي ا ب ر ا یب  ا ك زين ناب مممممممم ممممممممم نظ تسا ري   
لتوجهي از مساحت كشور را در
( .)Stringer, 2008بيابان در ايران نیز كي ی از اکوسیستمهاي مهم است كه بخش قاب 
بر گرفته و بر ديگر آشیانهای اکولوژیک (جنگل ،مرتع و تاالب) نیز اثرگذار است .بر اساس آثار و ش ،يخيرات دهاو

  

تبومهای خشك و بياباني آشنا بودهان سؤم( د س یقحت ه ق تا    
ايرانیان از ديرباز با روشهاي پايدار بهرهبرداري از زيس 
فنظررر رك دد و برنامهههری یز
يتوان از آن در برنامههای كالن مدیریت كشور صر 
جنگلها و مراتع .) 1387 ،بنابراین نم 
راهبردی برای توسعه پایدار این مناطق ضروری است.
1

. Sustainability indexes
. Desertification
3
. Soil Degradation
4
. Geomorphology
2
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طزیستی از جمله بیابانزایی و تخریب س رد تاعلاطم اما ،نیمزر
شهای محی 
با وجود تحقیقات فراوان در مورد چال 

  

یشماری فراروی برنامهریزان دراد رارق  ...بنا فده نیارب   
حوزه جغرافیای انسانی این پدیده اندک بوده و نقاط ابهام ب 
شهای ذیل است:
این تحقیق پاسخگویی به پرس 
 .1با توجه به مفهوم و ابعاد بیابانزایی در جهان و ایران چه عواملی بر گسترش آن اثرگذار است و اقدامات ض یرور
براي مقابله با آن کدام است؟

 .2سیاستها و راهبردهای مقابله با بیابانزایی  1در ایران چه تغییر و تکاملی در چند دهه اخیر داشته است؟
 .3توسعه انسانی و مشارکت مردمی در برنامههای مقابله با بیابانزایی چه جایگاهی دارد؟
یگردد که برای دستیابی به اهداف
این تحقیق به لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت ،توصیفی ـ تحلیلی محسوب م ی
ازروش َاَاسنادي استفاده شد .روش جم 
عآوری اطالعات مورد نیاز ،مطالعه و بررسي منابع كتابخانهاي (كتب ،مجالت
و ديگر اسناد مرتبط با موضوع پژوهش) ،فيشنويسي و جستجوی اينترنتي بود .با تدوین یافتهههها نتسا  ،ت د مزال جا رر ررر
راستای هدف پژوهش صورت گرفته و روند تحقیق سازماندهی شد .در اين بررسي تالش ش ت د ااااا از زاويههه توس هع
تمحیطی و بطور ویژه بیابانزایی توجه شده و وضعيت حال و آينده تجزيه و تحليل
انسانی به مسئله مخاطرات زیس 
ط و رونددد كن ينو
یدهد اين است كه ش يار ط ط
شود .محور اصلي اين گفتمان که به نوعی فرضيه پژوهش را نیز تشکیل م 
محي 
طزيست جهاني موجب بروز و افزايش مخاطرات اكولوژ يكي مانند بیابانننزای دنيآ رد ی هه ههه خواه و دش د

هعسوت    

اجتماعی ـ سیاسی از طریق توانمندسازی و مشارکت مردمی راهبرد اساسی مقابله با آن است.
بیابان :تهدید یا فرصت
مناطق خشك و بيابانيحدود كي

سوم خش يك هاي جهان را تش يك ل داده و در پنج قاره گسترش دارند .کشور ای ار ننن

هم در کمربند خشک دنیا واقع شده و بیشتر مساحت آن را اقلیمهای خشک و نیمهخشک در برگرفته است (احم ،يد
تها ييي مح طي ييي سا تخ ههه و
ن را جلوه هگاه ييي از قابليت ت
ن كهن ن
ن س يمزر ن ن
 .) 1387غناي اكولوژ كي ي و زيستي ،سيماي اين ن
ف اس د .ت ررر نگاهه فرهنگي،،
بيابانهايش ميراثي بجاي مانده از يادمانهاي زمينش تخان ييي و ط يب ع ييي دورهها ييي مختلف ف
بيابانها زادگاه پيدايش تمدنهاي بزرگ تاريخ و مهد رسالت پيامبران بودهاند .از آدم تا خاتم ،نداي وحي طنينننان اد ززز
در پهنههاي ماسهاي و شكافنده غبارهاي بياباني بوده و اغراق نیست اگر اين سرزمين را جهان ييي در ي ككك مرززز واحددد
بنامند (سپهر و صفرآبادی.)2931 ،
در عصر علم و فناوری نیز نقش ﺎﺑﺎﻴﺑ ن ﺎﻫ در تأمین اﻧـﺮژیﻫﺎي ﻧ ـــ ﻮ و ﺮﻳﺬﭘﺪﻳﺪﺠﺗ ( ﺎﺑ دي ،ﻮﺧ ر ﺪﻴﺷ ي و ز ﻦﻴﻣ
ﺮﻬﺑ ه ﺮﺑ داري از ﻊﺑﺎﻨﻣ

ﻌﻣ یندـ  ، ،،تن عو   

ﻲﻳﺎﻣﺮﮔ )،

ﺟا ﻮﻧ ري و توس یقحت هع قا تتتت ت ﻤﻠﻋ ﻲ قاب  هجوت ل ا تس وووووو و
ﻧﻮﮔ ـــ ﻪﻫﺎي ﻴﮔ ﻲﻫﺎ و 

ن ن حاو ييي اس .ت
ش توس دیاپ هع ا يا ینیمزرس ر نننن نننن
قابليتهاي اقتصادي ،اجتماع ييي و اكول يكيژو  ،،نو خبدي ش ش
ﺎﺟ ذ ﻪﺑ  ﺎﻫ ي طبیعتگردی این ﻨﻣ ـــ ﻖﻃﺎ باا ﻨﻣ ﺮﻇﺎ ﻲﺑ ﺑ ـــ ﻞﻳﺪ

ﻛﺎر ﺮﻛ د و

ﻞﻫ ـــ ﺎي ﺷ ﻲﻨ  ،ﻮﻫ اي ﺎﭘ ك ،آ ﺎﻤﺳ ن ﺎﺘﺳﺮﭘ ره ،آ ﺎﺛ ر
ﻌﻴﺒﻃ ـــ ﻲ ،رﻣ 

ی ﺑﺎﻴﺑ ﻲﻧﺎ و
ﻲﮕﻨﻫﺮﻓ و سکونتگاههای انسانی حاشیه کویر ﻲﻜﻳ از ﺎﺑ رز ﻦﻳﺮﺗ  ﺎﻣﺪﺧ ت ا ﺎﺼﺘﻗ دي و فرهنگی کهنزادبومهای ی
راهي براي حمایت از ذخاير ط يب عي و حفظ پايداري چنين مناطقي است (نویدی و همکاران .) 139 4 ،با وجود چن نی
. Combat desetification
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ظرفیتهایی و علیرغم تنگناهای حاکم بر جغرافیای این مناطق ،نگرانی امروز جامعه جهانی ،نه از وج یلقا دو مم مممهای
بیابانی ،بلکه از فرآيند زيانبار بیابانزایی است كه در طول زمان ،بهصورت تدريجي و اغلب غ يؤر لباق ري ت ا جی اد     
ميشود .به همین دلیل در این نوشتار سعی شد بجای عبارت «بیابانزدایی» که از آن مفهوم «مبارزه و محو بیابانننهاا»
یشود ،از «مهار یا مقابله با بیابانزایی» سخن گفته شود .بنابراین باید کوشش شود تا با فعاليتهاي منطقهاي
استنباط م 
یبياباني شناسایی و  زمينههه پا و يروناج ،يهايگ يتسيز عونت يرادي    
و م ّلّلي ،قوانين زیستی حاكم بر زیستبومها 
پ كي رههاي فيز يكي اين عرصههاي ارزشمند فراهم گردد.
مفهوم و ابعاد بیابانزا یی
واژه بيابانزا يي در ابتدا توسط لوئیس الودن استفاده شد و سپس در سال  1949م یدالی

جنگلبا ب يوسنارف ین ههه ههههنام

لهاي
آبرويل 1در نوشتههای خود آن را بکار برد .هدف او از كاربرد اين اصطالح ،تشریح وضعيت بخش گنج زا ي لل لل

كتراشي و سوزانده و پس از رهاسازي به درختچههه
باراني آفريقا بود كه با هدف تبديل اراضي به مزارع كشاورزي ،پا 
زار و بوتهزار تبديل ميشدند ( .)Sivakumar, 2007كنوانسيون جهانی مبا بايب اب هزر ا ننن ننننزا يي

لمتحددد،2
سا لم نامز لل لل

بیابانزایی و تخريب سرزمين را به معنی كاهش يا از دست رفتن قابليت و استعداد توليد زيستي (زيستشناختي) يا
اقتصادي و ترکیبی از این دو در اراضي ديم ،آبي ،مرتع ،جنگل و بوتهزار در مناطق خش مين ،ك هه هههخش كشخ و ك   
يرويه از سرزمين و تر يبيك از فرآيندهاي حاصل از تغیی تار
نيمه مرطوب در اثر بهرهبرداري ب 
انسا ين

تهاي
ط يب ع يلاعف ،ی تت تت

و ش وی ه هها یتنوکس ی    می ی
یداند ( )Abahussain, 2002; UNCCD, 1994کههه با تش  ا ییآراک هدنیازف یب     

یدهد (اکبری و همکاران.) 1386 ،
سرزمینهای خشک را کاهش م 
بیابانزایی و خشکسالی سابقهای به قدمت تمدن بشری دارد و از دیرباز خسارات جبرانناپذیری بر اقتصاد و اجتماع
تهای چین باستان تاا کوههها نیمزرس ی   
یتوان از دش 
مناطق خشک وارد ساختهاست .رد پای تخریب سرزمین را م 
نالنهرین در  2 000سال لبق
اینکاها در آمریکا یافت .یک داستان حماسی سومری که بازگو کننده سرنوشت ساکنان بی 
ت که لم ن ل   
از میالد به خاطر طق ع و نابودی جنگلهاست ،شاید اولین نوشتهای باشد که به مفهوم بیابانزایی در ادبیات ت
یپردازد .پایتخت این تمدن بزرگ با بیش از  50هزار نفر سکنه همراه با مزارع حاصلخیز آن نابود شد و اکنون از آن
م
ن یوناننن را در  004ساللل پیششش از
جز خرابههایی مدفون در ماسههای روان چیزی باقی نمانده است .افالطون سرزمی 
ی اس زا هک ت   
یکند« :سرزمین ما در مقایسه با آنچه بق ل از ای دوب ن هه ههه هماننددد جسممم نحیفی ی
نگونه توصیف م 
میالد ای 
بیماری تحلیل رفته است» .شمال آفریقا که روزگاری انبار غ ّلّله امپراتوری روم بود و  60 0شهر آباد در آن جای داش ،ت
لها تسهوک ی ا تییاه ین ی    
تهای خود با گنج هب هراشا  لللل لللل
هم اکنون بیابانی مخوف است .کریستف کلمب در یادداش 
یگوید« :هرگز در عمر خود جنگلهایی این چنین انبوه و شکوهمند ندیدهام»؛ کوهستانهایی ونکا هک  ن نن نننن عا ا یر ززز
م
جنگل هستند و به شدت تخریب شدهان نند (جعفریا  ن ووو بهرام ،نازورف ی     .)0931همچن نی
یآرانی) 1387 ،؛ در ط لو
سآباد در شمال عراق برای همیشه زیر خاک مدفون شد (داداش 
خور 

 2600سا ق ل ب رهش ،ل    
سالللهاای 0391- 34

. Aubreville
). United Nations Convention to Combating Desertifiction (UNCCD

1
2
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میالدی ،فرسایش بادی و گرد و غبار شدید که به کاسه غبار 1معروف شد 300 ،میلیون تن خاک را بر مرکز و جنوب
آمریکا از جمله کانزاس ،اکالهوما ،تکزاس ،نیومکزیکوو کلورادو س ،یمساق( دومن ریزار      .) 1389دوره خشکسا یل
نالمللی در آن سالها مطرح و بیابانزای هب ار ی   
بزرگ صحرای آفریقا در سالهای  968 1تا  1973بهعنوان معضلی بی 
فاجعهای انسانی در ابعاد جهانی تبدیل کرد ( .)Stringer, 2008در نواحی آنتاریو کانادا به سبب وجود کارخانه نیکل
و نشت مواد اکسید گوگرد بر زمینهای اطراف در مدت طوالنی ،تما شیر ناهایگ م ههه ههههدار در گس عیسو هرت ی دوبان     
شدند ،خاک آن محدوده شسته شده و مناظری بیابانی برجا گذاشت (طاووسی .) 388 1 ،از سال  1850ميالدي تا نونک
لها و بیشهزارها و  4/7میلیون کیل را زا عبرم رتمو ا یضارا هب یپتسا و يعترم یض       
 6میلیون کیلومتر مربع از جنگ 
کشاورزی تبدیل شدهاند .تغییر در پوشش زمین و تبدیل کاربری از جنگل به کشاورزی ،مهمممت شیاسرف لماع نیر    
است که ارزش کربن آلی خاک را بین  60تا  07درصد کم م 
یکند (.)Sivakumar, 2007
در دههای اخیر نیز گزارشهای مختلفی در خصوص ابعا رثا و د ا بایب ت ا ننن ننننزای هدش رشتنم ناهج رد ی      اس اما .ت   
مستندترین آمار در فصل  12گزارش کنفرانس محیطزیست و توسعه مللمتحد با عنوان دستور کار  21ارائ .دیدرگ ه   
بر اساس این گزارش که تحقیقات بعدی هم عمدتًاًا به آن استناد کردهاند ،بيش از  100كشور و ي ككك شش تيعمج م   
جهان 07 ،درصد ( 3/6ميليارد هكتار) از اراضي خشك و كي چهارم مساحت زمین ،مت ابايب زا رثأ نن نننزا هک تسا يي    
حترين اثر آن عالوه بر فق بيرخت ،هدرتسگ ر    
واض 

 3/3ميليا  راتكه در (( (((  73درص  ناهج عتارم زا )د ا نت .تس

حاصلخيزي و تخريب ساختمان خاک در بيش از  47درصد منا ميد يضارا لماش كشخ قط

يكتم

ززززز ززززززل

و ناراب هب       

نهاي خشك را در بر م يييگ ناكما و دري   
نهاي کشت آبي كه بيش از  30درصد مناطق پرجمعيت سرزمي 
تخريب زمي 
كشاورزي در آنها وجود دارد ،از ديگر نشانهها و عالئم بيابانننزا  تسا يي
ديگري از كنوانسيون بينالمللي مقابله با بيابانزا يي  ،كي

س گ شراز
(( ((( .)UNCED, 1992ب اسا ر سس سس

سوم از سطح كره زمين شامل كي  سوم آسيا ،دو سوم آفريقا

و كي پنجم آمر كي اي جنوبي در حال ابتالء به بيابانزا يي است و زندگي  1/2ميليارد نفر در بيش از  011كشور جهان
با مخاطرات بسيار جّدّدي روبروست .همچنین ساليانه  10ميليون هكتار از اراضي كشاورزي در اثر بيابانزا نيب زا يي   
يروند و  35 1ميليون نفر بهدليل تهديدهاي بيابانزا يي
م

ت از س ردام نیمزر یی یی
ناچار ب رجاهم ه تت تت
ی هس  دنت ( ( UNCCD,

.)2004
خسارت ساالنه بيابانزا يي به محصوالت کشاورزی بالغ بر  42ميليارد دالر است و بیش  250ميليون نفر از انسانهای
عمدتًاًا فقیر ،حاشیهنشین و با قدرت اجتماعی و سیاسی بسيار پایین بهطور مس  تحت ميقت ت ایب ريثأ با نننن نننننزای دنتسه ی   
( .)Sivakumar, 2007از سو يي بيش از  37 /6ميليون يك لومتر مربع از اراضي در سراسر جهان دچا و ديلوت شهاك ر
بهرهوري هستند و در اثر پيشروي بيابان ،هر ساله  50تا  07هزار يك لومتر مربع اراض اقريغ ،زيخلصاح ي ب  ل ا هدافتس     
شوند ( .)Diez and Mclntosh, 2010بیشترین سطح پسرفت اراضی در  04سال اخیر در ص اد خر اقیرفآ یارح د و ه
حداقل  20درصد از بهرهوری اراضی کشاورزی آن کاسته شدهاست .در اين منطقه سرانه تولید غذا همچنان در حال
1

. Dust Bowl
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کاهش است و بهرهوری سالیانه اراضی کشاورزی نیم تا یک درصد برآورد میشود .در چنین شرایطی ناا ذغ ینم ا یی   
و گرسنگی مزمن یکی از مؤلفههای اصلی تهدید کننده بشر است (.)Sivakumar, 2007
اگرچه سطح وسیعی از زیستبومها با بیابانزایی مواجه هستند ،اما گسترش این پدیده در مناطق خشک بیشتر است
طزيست ملل متحد ،سرزميني كه متوسط بارندگي سا نال ههه آن كمتر
( .)Santini et al., 2010مطابق تعريف برنامه محي 
ک
از  65درصد تبخير و تعرق متوسط ساالنهاش باشد ،در رده سرزمينهاي خشك قرار میگیرد ( .)UNEP, 2005خا 
یتری برای بازسازی نیاز دارند ،ب اهنت هک یروط      20درص نیا د   
این مناطق بسیار آسیبپذیر است و به زمان طوالن 
نهاي خشك به چهار ز ري
اراضی میتواند در برابر انواع تخریبها مقاومت نماید (سرابیان و نیکپور .) 1386 ،سرزمي 
يشوند .اقلیم فراخشك كه متوسط بارن يگد
رده اقليمي نيمهمرطوب خشك ،نيمهخشك ،خشك و فراخشك تقسيم م 
ساالنه آن كمتر از نیم درصد تبخير و تعرق متوسط ساالنهاش است را «بيابان واقعي» مينامند .بدين ترت شیب رد بي   
از  47درصد از خش يك هاي زمين شرايط اقليمي خشك حاكم است .این وضعيت نزد كي

به

 46درص یسآ د ا رر رررا در

برگرفته و  71درصد از اراضی بیابانی آن بهشدت در معرض پسرفت قرار دارند (مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع،
 .) 1387طبق بررسی دادههای نقشه و طبقات بیابانزایی در سامانه اطالعات جغرافیایی1و سنجش از دور 55 ،2درصد

مناطق غرب آسيا در حد متوسط و شديد تحت تأثير فرسايش خاک هستند (.)Harahsheh and Tateishi, 2000
وضعیت بیابانزا یی در ایران
ایران در نیمه جنوبی منطقه معتدله موسوم به منطقه پرفشار مجاور حاره موقعی  هصخاش هک دراد ت ا هبلغ نآ یلص      
خشکی بر رطوبت است ،به همین دلیل قسمت اعظمی از سطح آن را بومسازگان گرم و خشک در برگرفته و ب یهید
است که بیشتر فعالیتهای توسعه در آن متأثر از شرایط خشک و بیابانی باشد .بیابانزای ریا رد ی ا ضوم ن و زات یع هههه ههههه
نیست و سابقهای به اندازه تاریخ این سرزمین دارد .منطقه الباجی خوزستان که در گذشته منطقهای مسکونی بوده ،در
یآران ،ی
اثر هجوم ماسههای روان بهصورت ویرانه درآمد و روستای سده کاشان بهعلت بیابانزایی متروکه شد (داداش 
تحیدریه و گناباد شهر نسبتًاًا مهمی ب مان ه    «زوَزَزن» وج هتشاد دو   
 .) 1387در استان خراسان حد فاصل شهرهای ترب 
یکند ک کح ه اای یراجت هاگیاج زا ت    
است .یاقوت حموی در قرن هفتم هجری از این شهر به «بصره کوچک» یاد م 
شهر مزبور و وجود  124دهکده در اطراف آن دارد .این منطقه اینک عرصه ر سام داشان صق ههه ههههها ،هدیدرگ ناور ی   
سکوت بیابانهای جنوب خواف بر آن حکمرماست و خرابههای جا مانده از بناها و مسجد تاریخی آن ،زبان گویای
سرگذشت جغرافیای طبیعی و انسانی این منطقه است (احمدیان.) 378 1 ،
ع طبیعی ک هعسوت ناکرا زا ه    
طبق پژوهشها و شاخصهای جهانی ،ایران در عملکرد زیستمحیطی و مدیریت مناب 
یش  ینادنچ قیفوت ؛دو ن نب .دراد ا ازگ رب ر هنالاسود ش        
پایدار در کنار رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی محسوب م 

تحقیقات بینالمللی دانشگاه ییل و کلمبیا با همکاری مجمع جهانی اقتصاد 3و مرکز تحقیقات مشترک اتحادی پورا ه ااااا

4

تمحیطی1و زندهما تسیسوکا ین مم ممم 2و
با عنوان «شاخص جهانی عملکرد زیستمحیطی» 5که در دو حوزه سالمت زیس 
1

. Geographical Information System
. Remote Sensing
3
. World Economic Forum
4
. Joint Research Center of the European Commission
5
. Environmental Performance Index
2

جغرافیای مفاهیم ،مبانی و راهبردهای مقابله371 ...

تمحیطی ،امراض و بیماریها ،دسترسی به منابع آب (امور
در  25شاخص به بررسی موضوعاتی مانند فشارهای زیس 
لداری ،ما و یریگیه
بهداشتی و شرب) ،آلودگی هوا ،سکونتگاههای حیاتوحش ،تنوعزیستی ،منابععع طبیع گنج( ی لل لل
کشاورزی) و تغییرات اقلیمی پرداخته و شاخصهاای م درو اس زبا نآ دانت ا ار یدنمتردق ر

،تیریدم دوبهب یارب       

سیاستگزاری ،تصمیمگیری و تعیین راهبردهای زیستمحیطی فراروی برنامهریزان قرار میدهد ،رت ریا هب ا لاس رد ن    
 2010میالدی در میان  163کشور جهان در مقایسه با سال  2008میالدی (رتبه  ) 67با  9پل و لوزن ه

اب هسیاقم رد    

سال  6 00 2میالدی (رتبه  ) 53با  25پله نزول به رتبه  78رسیدهاست (.)Yale University, 2010
روند رو به رشد جمعيت ،تغ يي ر ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي كي

قرن اخير ،ويژگ يييه ههاي آب و ه ياو ييي و ب زور

تغ يي رات اقليمي ،موجب برهم خوردن تعادل ط يب عي محيط و گسترش بيابانزایی در بس هدش ناریا قطانم زا يراي     
است (مركز مطالعات مديريت و بهرهوري ايران .)1 38 1 ،طبق بررسی تصا راوهام ریو هه هههای ،س پت حط هه هههها سام ی هه هههای
منطقه سبزوار در یک دوره  13ساله 6 75 2 ،هکتار اف آ حطس و شیاز بب بببها د یلوزن ریس ینیمزریز ی ا سا هتش ت     
(دادرسی سبزواری و پاکپرور ) 1386 ،تپههای شنی و دقها در منطقه نائین نی ،لاس شش تدم رد ز       4227هکتار
افزایش یافته است (صادقی و نادی .) 375 1 ،در سالهای اخیر نیز نشانههای تازهای از بیابانزایی گزارش شده است ...
خشک شدن بخش زیادی از دریاچه ارومیه ( )Ahadnejad Reveshty & Maruyama, 2010و در معرض خطر قرار
ی آبری و تسدالاب ز
گرفتن و خشک شدن تاالبها بهدلیل تغییر در حوضههای ی

یت هباقح و یبآ میژر هب یهجو      
ب ییی ییی

طزیست ،مصدا 
محی 
قهایی از بیابانزایی هستند (سازمند و یاری5931 ،؛  .)Song et al., 2014گرد و غبا  ر ( (ریزگ )در
نیز بمانند پديدهاي نوظهور و نماد بیابا 
نزایی در چند سال اخیر منطقه خاورمیانه ( Draxler et al., 2001; Hamidi et
 )al., 2014و مناطق وسیعی از کشور ما را درگیر کردهاست (.)Saeb et al., 2013
ايران  1/2درصد خش يك هاي جهان 2/4 ،درصد پديدههاي بياباني و  3/ 08درص بايب قطانم د ا ر ناهج ين ا د  ر دوخ 

    

جای داده و سرانه بيابان در آن  0/5هكتار (در مقابل سرانه جهاني  0/ 22هكتار) است .گستره مناطق خشك ايران به
لها ،عتارم و     .) 1387
ت مساحت ،تقر بي ًاًا دو برابر ميزان نظير آن در آسيا و جهان است (مؤسسه تحقیقا گنج ت لل لل
نسب 
طزيست ايران بيش رت
چنانچه سطح مقايسه به مناطق فراخشک محدود شود ،آنگاه شرایط سخت ط يب عي حاكم بر محي 
یهای آس كشخارف قطانم ار ای
قابلدرک خواهد بود .در حالي كه  7/5درصد از خش يك هاي جهان و  6/5از خشک 
تش يك ل دادهاند؛ این مناطق در ايران ،حدود  5برابر ميانگين جهاني و  6برابر آسياست (ج لود

   

 .)1چنان هشقن هب هچ    

مناطق خشك جهان در اطلس بيابانزا يي برنامه عمران مللمتحد نیز توجه شود ،ايران بهج زا يدودحم قطانم رد ز

  

نهاي خشك تعلق داشته و ميانگين بارن يگد
شمال و شمالغرب كه اقليم مرطوبی دارد ،در بقيه مناطق به رده سرزمي 
و تبخير و تعرق آن بهترتيب كي سوم و سه برابر ميانگين جهاني است (كنشلو.) 1380 ،

. Environmental Health
. Ecosystem Vitality

1
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نهاي خشك در ايران ،آسيا و جهان
جدول ( :)1توزيع سرزمي 
اقلیم

فراخشک

خشک

نیمهخشک

نیمهمرطوب خشک

جم ع

جهان

7/5

12 /1

17 /7

9/9

47 /2

آسیا

6/5

14 /7

16 /3

8/3

45 /8

ایران

35 /2

29 /0

19 /9

4/9

89 /1

منطقه

لها و مراتع1387 ،
منبع :مؤسسه تحقیقات جنگ 

بهطور کلی از حدود  100ميليون هكتار اراضي در معرض پديده بيابانننزا ،روشک يي     75میلی ضرعم رد راتکه نو    
فرسایش آبی 20 ،میلیون هکتار در معرض فرسایش با و ید  5میلی رد زين راتکه نو
شمییای و ی

بهای
یرخت ریاس ضرعم بببببب بببببب

زیف یکی م ا روش و یزیخلصاح شهاک دنن یییی یییییییی 
یزای د رارق ی ارند (((((( ( Forest, Rang and Watershed

 )Management Org, 2005و شش میلیون هکتار آن را کانونهای بحران  تحت و ی ت ف ریثأ ر کشت یداب شیاس یل       
یدهد (مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع (  .) 1387از کل خسارات ناشی از بیابانزایی 45 /7 ،درصد ب یاهدحاو ه   
م
یشود (دفتر تثبیت
مسکونی 44 /3 ،درصد به اراضی کشاورزی و  10درصد به منابعطبیعی بهویژه مراتع کشور وارد م 
شن و بیابانزدایی .) 385 1 ،اراضی کشاورزی واقع در مناطق بیابانی کشور  7میلیون هکتار است که بیش از  3میلی نو
هکتار آن بطور مستقیم در معرض خسارات فرسایش بادی قرار دارد .قابل توجه آنکه  45 /7میلیون ت  ن ( (  73درص )د
از کل محصوالت کشاورزی در این مناطق تولید میشود (سرابیان و نیکپور .) 1386 ،در مجموع مناطق بياباني كش رو
با مساحت  43 /7ميليون هكتار 20 ،درصد مساحت كل 25 ،درص را تحاسم د ا عبانم يض      ط يب ع ،ي

 81اس ،نات

97

یگیرد (سازمان جنگلها ،مرات و ع
شهرستان 182 ،منطقه و  93ميليون نفر ( 58 /2درصد) از جمعيت كشور را در بر م 
آبخيزداري.) 388 1 ،
بیابانزا یی  :عوامل و پیامدها
در مناطق خشك و بيابانی عوامل غيرزنده محيط غلبه دارند .عوامل اقليمي شامل رطوبت و درجه حرارت مهمممت نير
عوامل غيرزنده محدود کننده در اين نواحي هستند .بارندگي ساليانه اندك با پراكنش نامنظم در طول سال و تغی تاري
شديد درجه حرارت روزانه ،ماهانه و ساليانه و همچنين باال بودن پتانسيل تبخير و تعرق از جمله ويژگ يييها مهم ي   
اين مناطق است .وجود بادهاي فصلي و محلي نيز به درجه خش يك آن افزوده و باع و ريخبت ث

عت و ر
يرس قرعت عععع عععع

يشود (جعفري.) 1387 ،
خش يك بيشتر محيط م 
گزارشهای مختلفی در خصوص عوامل بیابانزایی در ای را ناهج و نار ا  هدش هئ ا رهب .تس

ههه ه هه هههههههب در ااری نامناس زا ب

زیستبومهای طبیعی و فقدان راهبردهای مناسب مدیریت اراضی ،بارزترین عام م بوسحم نآ ل

ییی ییی
یش  دو ( ( Forest,

 .)Rang and Watershed Management Org, 2005مدیریت ناپایدار منابع آبی به روش برداشت بیروی هرفس زا ه   

آ 
بهای زیرزمینی 1و آبیاری فشرده ،یکی از موضوعات بنیادی در این فرآیند است که ع رتسد شهاک رب هوال س ،ی     

دارای اثرات نامطلوب زیستمحیطی ،هیدرولوژیکی و اکولوژیکی مانند فرسايش و شور شدن خاکها داوم عمجت     ،
شیمیایی و کاهش کیفیت آب است ( .)Veron et al., 2006استفاده زیاد از نهادههای شیمیایی نیز موجب نفوذ آن به
. Overexploitation of aquifers
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یشود .مجموعه این شرایط ،آبگرفتگی ،ماندابی شدن و ش  هک کاخ یرو از رهاظم     
بهای زیرزمینی و آلودگی م 
آ 
اصلی بیابانزایی است را بهدنبال دارد (.)Bartolini et al., 2007
شهای
جایگزینی سامانههای کشاورزی سنتی و تلفیقی دامداری و زراعت با سا نام هههها  یانبم رب یزرواشک ی ا زر شششش شششش

بازاری1در منطقه کائوکوالند نامیبیا باعث شد تا مناطق نیمه خشک با سابقه زراعت و دامداری ط ینالو م راچد ،تد   

پسرفت خاک و پوشش گیاهی شده و در آنها رخسارههای بیابانی ایجاد گردد ( .)Becker and Veste, 2006در یک
تحقیق میدانی و مصاحبه با مردم متأثر از بیابان در جنوب اسپانيا مشخص شد که خشکسا ک و یل مم مممآب رد یطابترا ی   
آمیخته و بسیار ظریف با بیابانزایی دارد و تنگناها و شرائط اقلیمی بهخصوص کمبود آب مهمترین خصیصهای است
که باعث آسیب به پوشش گیاهی و کاهش تولید منابع زیستی م 
یشود (.)Onate and Peco, 2005
در تحقیقات داخلی ،برخی گزارشهای منطقهای هم عوامل بیابانزایی را بررسی کردهاند .براساس سند توسعه منا عب
طبیعی در استان بوشهر ،بیابانزایی بدلیل استفاده غیرمس رفس زا هنالوئ هه هههها  ،یتعنص هعسوت ،ینیمزریز بآ ی تغ یییی ییییی ييي ر
کاربری اراضی ،تخریب مرات دیاپان یزرواشک هعسوت و ع ا  ر د وع رانک ر ا ط لم ببببببببببببب یع نامه ی ن برخم یاهدنزاس د     
زمینشناسی و آلودهکننده منابع آب و خاک ،وج لاسکشخ و کشخارف و کشخ میلقا دو

یها لاح رد یپایپ ی    
ییییی ییییی

یزاده و همکاران .) 388 1 ،در پژوهش دیگری مشخص شد که شوری خاک در الیههای روی و ی
گسترش است (دشت 
زیرین اراضی کشاورزی بهطور معنیداری بیشتر از اراضی مرتعی است و در بین الگوهای مختلف کشاورزی ،توسعه
سامانههای ناپایدار کاشت گندم ،بیشترین نقش را در فرسایش خاک و شوریزایی دارد (جعفری و همکاران.) 1387 ،
یدهد و بیا نآ رگن است
بررسی نقشههای بیابانزایی در منطقه خشک شمال اصفهان نیز یافتههای مشابهی را نشان م 
که فعالیتهایی مانند تبدیل مراتع به کشاورزی ،چرای دام و برداشت آبها و ینیمزریز ی

لیبق زا یعیبط لماوع    
35

خشکسالی ،مهمترین عوامل مؤثر در بیابانزایی هستند؛ بهطوریکه  65درص ابایب د نن نننزای  لماوع هب ی ا سن ان و ی   
درصد به عوامل طبیعی اختصاص دارد (اکبری و همکاران.) 1386 ،

يشوند .اگر بيابانهاي انساننن
مديريت نابهينه سرزمينی و رشد جمعيت بهطور مستقيم و غيرمستقيم سبب بيابانزا يي م 
ی ب لماوع لکش ه    
ساخت را نتيجه روابط نامناسب انسان با محيطزيست بدانيم ،ابعاد كم  لماوع يفيك و ي ا سن ان یییی یییی
جمعيتي و رفتارهاي اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسي او بروز مينمايد (قدیرنیا .) 1383 ،با جوت  هه ههه ب یغت ه یرات   
ی در
يرسد كه این عامل از طریق افزایش كشش تقاضا ب وم يار ا يياذغ د     و مص عیبط عبانم فر ی یی ییی
جمعيت ،به نظر م 
گسترش بيابانزا يي مؤثر است.
بطور کلی بیابانزایی را میتوان پاسخ بخشی از محیطزیست به تغییرات ایج ججاد ش  یدادعت ای کی رد هد ا لماوع ز      
بیرونی قلمداد نمود كه در نهايت به شكل تغییرات اساسی اکولوژیکی در منابعطبیعی ،آب ،خاک و پوشش گیاهی و
ع بروز م 
دیگر مناب 
تهاي نا و ناسنا لوقعم
ینماید ( .)Sepehr et al., 2007برهم كنشي كه كي سوي آن فعالي 

رگيد    

سو محيطزيست آسيبپذير قرار دارد .در اين ميان عامل انساني در پديدار شدن بيابانزا يي دارای نقش كليدي اس ؛ت
زيرا عالوه بر نقش مستقيم ،موجب تحر كي

و تقويت عوامل مح يطي شده و روند بيابانننزا م عيرست ار يي يييييييبخشد

طزیس زا میقتسم هجیتن و ت   
( .)Fu, 2000از زاویهای فراگیر بیابانزایی پدیدهای متأثر از فرآیند جهانی پسرفت محی 
. Market Values
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همگسیختگی و عدم تعادل بین منابعطبیعی و سیستمهای اقتصادی و اجتما  تسا یع

(( ((( .)Wang et al., 2008رارق

گرفتن این موضوعات در کنار هم تأیید نظریه متخصصانی است که مهار بیابانزایی را موضوعی چندوجهی و پیچیده
یدانند و بر ابعاد انسانی آن تأکید م 
م
ینمایند ( .)Onate and Peco, 2005خطرات بيابانزا ردا رتشيب یماگنه يي اك    
يشود كه جامعه بداند اين پديده نتیجه فرآیندی چند بعدی است و در اثر بهههه گتسویپ م یی یی
م
ی تع زاس زا يداد هه ههههای
محیطی و انسانی آغاز و با ترکیب و همافزایی اثرات مرتبط با زمینهمحیطی ،شرایط طبیعی ،تغییرات آب و ه یاو ی و 
ییابد (.)Santini et al., 2010
فشار عوامل انسانی گسترش م 
نزایی مجموعهاي از پیامدهاي ناخوشایند زیستمحیطی ،اجتماعی ،اقتصادي و سیاسی را بهدنبا  دراد ل ( ( UNEP,
بیابا 

 )2005که بخشی از آن به شکل اثرات مستقیم محیطی مانند تخریب منابع پایه محیطزیست ،كاهش كم ّيّيت و تيفيك
ذخيره آب شيرين ،شور شدن آب و وجود ذرات معلق ،كاهش بهرهوري خاك و كاهش قابليت خ يعيبط يميظنتدو   
اقليم نمایان م 
یش  دو ووو
تها ييي اقتصا م زین يد ییی ییی
یشود ( .)Goudie, 2011گسترش سریع بیابانزایی منجر به خسارت ت
تهاي بسیاري از نظر کشاورزي ،تأمین مواد غذایی ،پ  تعنص هعسوت ،ماد شرور ووو وووو ارائههه خ اجیا تامد دد ددد
محدودی 
ینماید .فروپاشی شیوههاي معیشت دامداران و کشاورزان از نتایج این پدیده اس هارف ینهیمرف( ت ا ،شیورد و ین     
م
 .)1931همانطور که در نگاره ( )1مشخص است بیابانزایی ثمره نظام توسعه نيافته و فقيري است كه با رشد ش ابات ننن
ت دست به گر بي ان است ( .)Sivakumar, 2007فقر روستا يي به واسطه فشار بر منا و يطيحم عب
جمعي 

رهب ه هه ههههب يرادر

تمح يطي
بیقاعده از اين منابع ،موجب تشديد تخريب محيطزيستتتم يييش رحب و دو ا نن نننها سيز ي تت تت

و ب هژیو روط   

بیابانزایی نيز بهواسطه تحليل و از بين بردن منابع مورد استفاده روستا يي ان ،ب تدش ر   

ی آنا م ن يييييافزايددد و
تنگدستی ی

عدهای را برای دسترسي به فرصتهاي شغلي و کسب درآمد مجبور به مها م ترج یی یی
یکن  د ( (.)Nasreen et al., 2006
فقر و مهاجرت با برهمکنش متقابل باعث تشدید یکدیگر شده و چرخه بیابانزایی را به حرکت درآورده ،بطوری کههه
یشود.
سرعت گسترش این چرخه معیوب و ناخواسته در طول زمان بیشتر م 

نگاره ( :)1کنش متقابل بیابانزا یی با فقر و مهاجرت

بیابانزایی و خشکسالی از کنش و واکنش متقابل پیچیده عوامل فیزیکی ،زیستشناسی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادی مانند فقر ،بهداشت و تغذیه ناکا و بآ دوبمک ،یف

ب ،ییاذغ ینماان ی راک ی و     

ل ناش ،ترجاهم زا ی
مسائل ل

جابجایی افراد و فعل و انفعاالت جمعیتی بر توسعه متوازن و پایدار اثرگذاشته و در مقیاس جهانی تمام نواحی دنیا
را متأثر قرار م 
یسازند (نگاره  .)2موارد ذکر شده همراه با اثرات غیرمستقیم دیگر مانند هرج و مرجها و یعامتجا ي
كاهش پايداري سياسي ،قحطی شدید ،آوارگی گروهی ،ناامنی و افزايش هزينهها و يعامتجا ي

رد عازن

 هدافتسا از   
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یشوند که در یک دور باطل علت و عامل بیابانزایی نیز هس دنت
منابع طبیعی ،پیامدهای جهانی بیابانزایی محسوب م 
( .)Xu et al., 2010زیرا اگرچه بیش از یک میلیاردد ن یرتریقف زا رف نن ننن م در ممم جهاننن در منا ید بیسآ قط د زا ه    نظر
یکنند ،اما بیابانزایی تنها مشکل جوامع فقیر و کشورهای در حال توسعه نیس ارفا نیا و ت ددد دددد
زیستمحیطی زندگی م 
تنها قربانیان بیابانزایی نیستند .در حال حاضر  81کشور توسعه یافته جهان مستقیمًاًا درگیر پیامدهای بیابانزایی هستند.
ی در
تهای روزافزون افرادی روبرو هستند که دیگر امکان ادامههه زن گد ی ی
از طرفی همه کشورهای توسعه یافته با مهاجر 
سرزمی 
نهایدتخریب یافته خود را ندارند .بنابراین بیابانزایی ترسیم کننده این واقعیت است که فقر و بیابانزایی در هر
ینصیب نمیسازد (جعفریان و بهرامی
گوشه از جهان وجود داشته باشد ،رفاه و ثبات را در تمام جهان از گزند خود ب 
فروزان .)0931 ،لذا با توجه سکونت و معیشت بخش بزرگی از جمعیت در این مناطق ،باید انسانهای گرفتار یا رد 
معرض تهدید از سوی کشورها و سازمانهای بینالمللی محور راهبردها و فعالیتهاای مها ابایب ر نن نننزای شهاک و ی   
اثرات خشکسالی برای رسیدن به اهداف توسعه هزاره 1قرار گیرند (.)UNEP, 2005

نگاره ( :)2چرخه بیابانزا یی

مقابله با بیابانزا یی  :سابقه و روش
نهای خشک ،همواره فكر برنامهریزان و مردم ساکن در این عرصهها را بهخ دو
یافتن راههاي مقابله با تخریب سرزمي 
ش نیا رادیاپ هعسوت ز    
معطوف داشتهاست و جلوگیری از توسعه رخسارههاي بياباني در سطح ملی و بینالمللی پیش ش
است ( .)Stringer, 2008در مقياس جهاني تاكنون اقدامات مختل يف براي مقابله با اين تهديد زيستمح ب يطي هه هههعمل
آمده ،اما نشانههاي چندان مطمئن و قابلاعتمادي از موفقيت فعالیتها وجود نداشته و اين پديده همچنا لاح رد ن   
گسترش است (.)Yang et al., 2005; Diez and Mclntosh, 2010
یها و قحطیهای شدید اواخر دهه  1960و اوایل  1970در آفریقا و معرفی آن بهعنوان یک
از نظر تاریخی خشکسال 
معضل ،مجمع عمومی سازمان مل متحد را بر آن داشت تا در سال  1974اولین طق عنامه رسمی را برای جلب حمايت
ملتها در مقابله با بیابانزایی تصویب نماید .سپس برنامهمحیطزيست ملل متحد ،اقدامات وسیعی را در جهان آغاز
حهای حفاظت آب و خاک با کم یاهروشک ک   
نمود که شامل تهیه طرح و اجرای برنامههای کنترل بیابانزایی و طر 
توسعه یافته بود .در سال  1977سازمان ملل متحد اولین اجالس ویژه مقابل اب ه    بیابانننزای ختیاپ یبوریان رد ار ی ت    
). Millennium Development Goals (MDGs
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کشور کنیا برگزار نمود و در آنجا براي ا لّوّو ين بار بيابانزا يي به عنوان كي

تمح ناهج سايقم رد يطي ييييييي
مس سيز هلئ تت تت

مطرح شد (.)UNCOD, 1978

مهمترین اقدام در این کنفرانس تصویب طرحی با عنوان «برنامه عمل براي مقابله با بيابانزاي ييي » 1ب تیلوئسم هک دو    
یگیری و اجرای آن به برنامه محي 
پ
یهای بعدی نشان
طزيست ملل متحد واگذار گردید ( .)Sivakumar, 2007ارزیاب 
داد که اقدامات صورت گرفته تا آن زمان متناسب با نیازهای جامعه جهانی نبوده و اکثر مردم درگیر با بیابانزای ب ی هه ههه
طزیس و ت
خصوص در جهان سوم ،به برنامههایی جامعتر نیاز دارند .لذا در سال  1992موض رفنک رد عو ا یحم سن ططط ططط

توسعه مطرح و فصل  12دستور کار  21به موضوع مقابله با بیابانزای ـصتخا ی ا  ص

یی یییاف دحتم للم نامزاس زا و ت     

خواسته شد تا به بیابانزایی همانند يكي از معضالت مهم جهانی بطور وی  دیامن هجوت هژ ((( (((( .)UNCED, 1992ا ني
روند در نهايت منجر به تدوین کنوانسیون مقابله با بیابانزایی ملل متحد در سال  1994گردید (.)Sivakumar, 2007
نالمللی ،مقابله با بیابانزایی در چا ب بسانتم و رادیاپ هعسوت بوچر ا اهدربهار  و     
براساس مصوبات کنوانسیون بی 
یشود و محافظت ،احیاء ،توسعه و بهره هب وب یعیبط عبانم زا هنیهب یرادر ی هژ      
برنامههای ملی کشورها تهیه و اجرا م 
ژئوسیستمهای خشک با بررسی و ارزیابی دقیق استعدادها و موانع موجود امکانننپذذذیر ب نیا تخانش نودب و هدو     
یها میسر نخواهد بود (خالدی .) 1382 ،کنوانسیون در سطح بینالمللی و ملي پیش از آنک معلاروتسد کی ه ل    
توانای 
گ کننده و فرابخشی است و در کا یآر ی نودب نآ    
ف ّنّنی یا رهنمود اجرایی و تشکیالتی باشد؛ یک سند حقوقی هماهن 
لگیری بس یدرت مزال یگنهرف یاهرت د     وج .دراد دو ب هدام ساسا ر      5کنوانس ،نوی
پشتوانههای قانونی کافی و شک 
کشورهای متعهد موظفند اصول ذیل را در برنامهریزیهای ملی مقابله با بیابانزایی لحاظ نمایند:
تهای توسعه پایدار در اولویت برنامههای خود رارق
 )1برنامه مقابله با بیابانزایی را در چهارچوب راهبردها و سیاس 
داده و تدوین نمایند.
 )2عوامل اصلی بیابانزایی را با تأکید بر جنبههای اجتماعی و اقتصادی شناسایی نمایند.
یهای عم س و ناناوج ،نانز ،یلحم هعماج تکراشم ،یمو ا امز ننننننن ننننننننها نیودت رد ار یتلودریغ ی    
 )3با ارتقاء آگاه 
برنامههای مقابله با بیابانزایی تسهیل نمایند.
تها و تدمزارد ی
 )4ضمن تقویت قوانین موجود و تهیه و تصویب قوانین جدید ،فضای مناس رب ار ب ا سایس ی تتت تتت
برنامه عملیاتی در جغرافیای سرزمینی ایجاد نمایند (.)UNCCD, 1994
کنوانسیون مقابله با بیابانزایی ،تدوین راهبردها ،ارزیابی برنامههای گذشته و جاری مقابل  اب ه بب بببیابانننزای شهاک و ی   
اثرات خشکسالی در آسیا را منوط به مشارکت و حضور کلیه گ ور ه هها فنیذ ی عع ععع و بسط روشهاا و مبا هعسوت ین   
لها ،شاخصصصهاا و
اجتماعی و فرهنگی در برنامه مذکور میداند .همچنین تأ يك د شده كه فرآیند ت معلاروتسد نیود لل لل
معیارهای اجرا و ارزیابی اثرات طرحهای مدیریت مناطق بیابانی فرص یبسانم ت

رهب یارب هه هه هههههگی اگدید زا یر هه ههههای

فپذیری و تکامل برنامههاست.
ذینفعان و انعطا 
س از
از نظر تاریخی نخستين گام عملي براي مديريت سازمان يافته بر منابع ط يب عي كش ایب اب هلباقم و رو با نننن نننننزای پ ی سس سس
تش يك ل كميته حفاظت آب و خاك در سال  1337هجري شمسي (  1 958م الي ددی) با سانشراک یراکمه  ا وئاف ن      در
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سازمان جنگلباني برداشته شد .هدف اصلی کمیته مذکور ،بررسي شيوههاي مبارزه و مهار فرسايش آب ييي و باد ييي ب .دو
متعاقب آن و از مهرماه سال  338 1در قالب پيمان سنتو ،نخس ش تیبثت همانرب نیت

شهایی زا 
نها اور ی ننن 1در بخش ش
نننن نننن

ج
یهای ماسهای الباجی ،حميديه و البروايه خوزستان به وسعت  04هکتار اجرا شد .پس از آشكارش ياتن ند جج جج
ناهموار 
ت اجراي ييي باا ش و بات
ملموس آن مانند كاهش رسوبات حمل شده و توقف نس يب حركت تپهها سام ي هه هههاي ،عمليات ت
گستردگي بيشتري با نام "طرح عمران مراتع كويري" از اوايل دهه  1340ادام .تفاي ه

ع يريوك
ی مراتع ع
   برنام ايحا ه یی یی

حارثآباد سبزوار يكي از مشهورترين اقدامات در اين خصوص بود كه در سال  1344در شنزارهاي شمال خراساننن
اجراء شد ( .)Pakparvar, 1998اين برنامه در ابتداا باا ب نامگد ييي بس راي ييي از بومممنش اني ننن و جامع و یلحم ه

يدرت د دد دددد

برنامهریزان و مجریان طرح همراه بود ،ولي مشهود شدن اثرات تث يب ت ماسههای روان سبب گسترش اقداماتي مشابههه
در دیگر مناطق کشور شد.
پس از تصویب کنوانسیون مقابله با گسترش بیابانزایی در سال  ،) 375 1( 1996ایران سومین کشوری بود که تعهدات
ننامهههها لیهست روظنم هب مزال ی     
این کنوانسیون جهانی را امضاء و مجلس شورای اسالمی تصویب کرد .سپس آیی 
سازوکارهای حقوقی تهیه شد .پس از آن برخی اسناد کالن و باالدستی نیز در همین راستا تنظیم شده است .از جمله
تهای کلی حفظ منابع طبیعی در سال  ، 378 1س شچ دن
یتوان به ابالغ سیاس 
یها م 
تگذار 
این قوانین و سیاس 

مم مممان زاد

توسعه جمهوری اسالمی ایران ،تشکیل کمیته ملی مقابله با بیابانزایی از سال  ، 1379تدوین برنام دقا ه ا  م م راهم یل     
بیابانزایی در سال  1383و تصویب برنامه راهبردی بیابان تا ایران  4041اشاره نمود (عبدینژاد و ناطقی.) 1389 ،
تهای اجرایی کشور برای مقابله با بیابانزایی را در چهار حوزه فنی و مهندس ،ی
جدول شماره ( )2راهبردها و سیاس 
یدهد .مدیریت پایدار کشاورزی و افزایش ران امد ننن آبیا ،یر
سیاستی و قانونی ،آموزشی و ترویجی و حمایتی نشان م 
استفاده بهینه از منابع آبهای سطحی موجود و اجرای طرحهای آبخوانداری و پخش سیالب و تغذیههه مص عون ییی باا

ن  3در
تقویت و تعادل آبخوانها در کند کردن روند بیابانزایی مؤثرند (خسروشاهی .) 1389 ،احداث بادشکن2و پ یچر ن ن

اطراف مزارع و کشت درختان حمایتکننده ،4ترویج کشاورزی حفاظتی و نظام جنگ و عتارم تیریدم ،یعارز ـ ل   

عطبیع بایب قطانم ی ا  ین ن هعسوت .دراد یمهم شق       
تولید علوفه از مسیر توسعه انسانی در بهرهبرداری پایدار از منابع ع
یهای نو مثل
یهای خانگی مانند بیوگاز و انرژ 
مشاغل جایگزین مانند پرورش آبزیان و زنبورعسل و استفاده از انرژ 
یتواند به کنترل روند بیابا 
بگرمکن خورشیدی نیز تا حدود زیادی م 
زمین گرمایشی و آ 
نزایی کمک کن  د ( ( Berthe,
 .)1997كاربرد فرآيند تحليل سلسله مرات يب در ارزيابي راهبردهاي کنترل بيابانزایی در استان یزد نشان داد با رجا  ای   
پروژههای جلوگیری از تبدیل و تغییر نامناسب کاربری اراضی ،توسعه و احیاء پوشش گیاهی و تع تشادرب رد لید   
یتوان تا  07درصد از بیابانی شدن اراضی جلوگیری و سرزمینها ار هدش بیرخت ی یحا اء     
آب از منابع زیرزمینی م 
تها رارق یدعب ی    
شهای کمآب خواه نیز در اولویت ت
کرد .کنترل چرای دام و تغییر در الگوی آبیاری با استفاده از رو 
داشتند (صادق 
یروش و همکاران .) 1389 ،اين اقدامات توانسته است ايران را در شمار يكي از كشور ممتاززز در مقابلههه
1

. Sand Dune Fixation Project
. Windbreaks
3
. Quickset hedging
4
. Tree nurseries
2
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یتوان بهمنزله آغاز رسمی سلسله اقدامات سازمانیافته و پیوستهههای تلقی
با بیابانزایی مطرح نماید .این برنامهها را م 
کرد که تا به امروز با عنوان «برنامه ملی اقدام برای مقابله با بیابانزایی و کاهش اثرات خشکسالی» ادامه دارد.
تهای اجرا یی مدیریت مناطق بیابانی
جدول  – 2راهبردها و سیاس 
راهبرد

سياستهاي اجرا يي
بهبود و اصالح مراتع براساس ظرفيت و گرايش مراتع و كاهش دام مازاد بر ظرفيت
بها در اراضی مستعد فرسایش
گسترش فعالیتهای آبخیزداری و مديريت روانآ 
کنترل کانونها و مناطق حساس به فرسایش بادی

فنی و مهندسی

طرح مطالعه و استقرار مدیریت یکپارچه منابع طبیعی در حوزههای آبخیز
تکاشت مناطق بیابانی
لهای دس 
تبومی جنگ 
مدیریت زیس 
تكاشت
تبديل ديمزارهاي كمبازده به مراتع دس 
بدار
اصالح روشهای شخم و کاشت در اراضی شی 
توسعه سیستمهای آبیاری نوین در اراضی کشاورزي
ك نامتعارف
ب و خا 
ساماندهي بهرهبرداري از منابع آ 
شناسایی و ارزشگذاری کارکردهای مختلف منابع طبیعی و لحاظ این ارزشها در فرآیند توسعه
بهنگامسازی و اصالح قوانین موجود با رویکرد حفاظت و مدیریت پایدار منابع طبیعی
ظ ت  ماد فذح ،کیژولوکا ناو از   
حهای منابع طبیعی (حفظ ظ
ت م ح ی ط ی ب ر ای ط ر 
اعمال ضوابط و معیارهای زیس 

سیاستی و قانونی

رويشگاههاي جنگلي ،حذف زراعت زيراشكوب)
طرح تغییر و اصالح کاربريهاي نامناسب اراضی تخر يبي و حوزههای آبخیز
مديريت ريسك به جاي مديريت بحران در منابع طبیعی
عطبیعی
اصالح نظامها و الگوهای بهرهبرداری از مناب 
عنگری در تعیین قابلیتها در برنامه آمایش سرزمین و تعیین و تغییر ضابطهمند کاربری اراضی
جا م 
یهای عمومی از پدیده بیابانزایی و راهکارهای مقابله با آن
ارتقای آگاه 
حهای بیابانزدایی
نالمللي در برنامهریزی و مدیریت طر 
ارتقاء مشارکت جوامع محلی ،منطقهاي و بي 

آموزشی و ترویجی

توانمندسازي و بسيج جوامع محلي در تدوین و اجرای برنامههای جامع پیشگیری و مديريت حوادث
حهاي منابعط يب عي و آبخيزداري
اجراي دورههاي آموزشي و ترويجي براي بهرهبرداران طر 
يها و سازمانهای مردم نهاد منابع طبیعی
تشکیل ،توسعه و توانمندسازي اتحادیهها ،تعاون 
تهاي مناطق بياباني
شناسائي منابع ،پتانسيل و قابلي 
تقويت تحقيقات كاربردي جهت تأمين نيازهاي بخش اجرا در زمينه مقابله با بيابانزایي
یهای نو برای روستاهای مناطق بیابانی
تأمین سوخت فسیلی و انرژ 

حمایتی

یهای صنعتی و تأمین علوفه مورد نیاز
تحول در نظام دامداری سنتی و تبدیل آن به دامپرور 
کهای مناطق و ت بط یق پهنهبندی اراضی در مقابل سیل و خشکسالی
تهیه نقشه حاصلخیزی خا 
توسعه برنامه زراعت چوب و جنگل زراعی (آگروفارستری) در مناطق مستعد
ی ،كش و ت
تهاي سازگار با بیابان (اکوتوریسم ،صنایع جا بن ی ی
تقویت بنیه اقتصادی جوامع محلی از طریق فعالی 
توسعه گياهان دارو يي و صنعتي و ) .....

منبع :یافتههای پژوهش

حهای مقابله با بیابانزا یی
بشناسی طر 
ارزیابی و آسی 
ق تح ريثأت ت   
در ايران برای رسیدن به اهداف بلند مّدّدت مدیریت مناطق بیابانی ،سالیانه طرحهای مختل د یف ررر مناطق ق
فرسايش بادي اجرا میشود که دارای اثرات زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی مختل قطنم داعبا رد ف ههه ههههای و ملی ی
ی
م
یباشند ،هر چند با نقطه مطلوب فاصله وج  دراد دو ( (.)Forest, Rang and Watershed Management Org, 2005
ط ارتبا يط  ،،كا  درگ شه وو ووو
یتوان به محافظت از اراضي كشاورزي ،خ وط ط ط
حهاي ياد شده م 
از اثرات مثبت اجراي طر 
حها در سه دهه گذشته ،از
طزيست در مناطق تحت تأثیر اشاره کرد .با اجراي این طر 
غبار ،تل يط ف هوا و بهسازي محي 
بياباني شدن بالغ بر  5ميليون هكتار از عرصههاي منابعط يب عي جلوگيري شده و  1/5ميليون هكتار جنگل دستكاشت
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حهاي
ت اجتما گنهرف و يع ييييي طرح ح
ت .اث ار ت ت
و  54پارك جنگلي بياباني بهمساحت شش هزار هكتار ايجا هدش د    است ت
حها
تمحی آ یط نننهاا نیس یا .ت نن ننن طرح ح
مدیریت مناطق بیابانی در اغلب مناطق ،کمتر از ارزشهاي اقتصاد ييي و زیست ت
ف
ت م در ممم و نا دوب ييي روس اهات ييي اط ار ف ف
توانستند با افزایش سازگاری بومنشينان در برابر کمآبي و خشكسالي ،مها رج ت ت
طرح را کاهش و اشتغال ،درآمد و معیشت پایدار آنان را بهبود بخشند (سازمان جنگلها ،مرات ،روشک یرادزیخبآ و ع    
.) 388 1
حهای مهار بيابانزا يي همانند بسیاری از طرحهای توسعه ،اگرچ تبثم راثآ ه د یناوارف ا ،هتش       اما یاراد 
اجراي طر 
حها در کش ناشن رو   
بها و تهدیدهایی نیز هستند (عبدینژاد و ناطقی .) 1389 ،بررسی سوابق موضوعی این طر 
آسی 
ش واقعی
یها  هتشذگ ی ه  یرایسب دننام ا زرا و تیمها ،هعسوت لاح رد یاهروشک ز شششششششش شششششششش
یدهد که در برنامهریزی ی
م
محیطزیست از نگاه تصمیمگیران پنهان بوده و برخی از آنها بدون توجه به مالحظات زیستی و اجتماعی طراح و ی
حهای مهار بیابانزایی نیز فاقد طراحی م ب عماج و نود ههه ههههلحاظ
مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند (منوری .)1 38 1 ،طر 
توان بومشناختی و پايداري اجتماعي بوده و برای توجیه نحوه اجرای عملیا ف داعبا بلغا ،هقطنم کی رد ت ّنّن ی       و
سختافزاری تسریع کننده تثبیت ماسههای روان مانند کیفیت منا هسسؤم( دوب دیکأت دروم کاخ تفاب و بآ عب        
تحقیقات جنگلها و مراتع .) 1387 ،بطور مثال بین ظرفیت اکولوژیک رویش  تیافک و هاگ ت تسیز ناو ی اب نیمزرس    

   

نیازهای فیزیولوژیک جنگلهای دست کاشت بیابانی تطابق الزم وجووود نداش رب و هت ا دیاپ ظفح ی ا دوت یر ههههه هههههههای
درختی در مقابل عوامل تخریب و حفاظ رهب و ت هه هههب دیاپ یرادر ا صرع زا ر ههه ههههها رب هدش ءایحا ی تیفرظ ساسا       
بومشناختی در طول زمان چارهاندیشی نشده بود (رضایی.) 1387 ،
حهای بیابانزدایی در مواردي باعث ايجا ران د ضض ضضضايتي م و نايياتسور نيب داضت و مدر   
از جنبه اجتماعی اجرای طر 
مجریان دولتی ،بهدليل اتكاي بيش از حد به منابع ط يب عي و محدود كردن دامن و تاليامت ه

اديزگ ررر ررررها هدش نانآ ي    

یها (کارشناسان و مجریان دولتی) در برنامههای توسعه روس یات ی
است .گروهي از بهرهبرداران در مقابل حضور بیرون 
عگیری و مقاومتنموده و نسبت به نحوه مدیریت در این حوزه انتقاداتی دارند .جامعه
و محیطزیست بهشدت موض 
حهاي توسعه منابعط يب عي همانند قرق مراتع و جنگلکاری در چراگاهها و دیمزارها مک ی   
محلی اجراي برخی از طر 
حها يا مشاركتي نکرده و يا با اجراي طرح مخال تف
یدانند و در حين اجراي طر 
بازده را هم جهت با معيشت خود نم 
عطبیع هب روشك ی    
حها بانم ي عع عع
یکه پيامدهاي ناشي از بیتوجهی به ديدگاههای مناطق میزبان در طرح ح
یکنند .بهطور 
م
وضوح قابل درك است و يكي از مهمترين مشكالت فراروي اين گونه پروژهها ،مسائل اقتصادي و اجتما يشان يع   
یفر.) 1386 ،
لهاي بهرهبرداران در مقابل آنهاست (نجف 
سالعم 
از عك 
قتر روشهاي بهرهبرداری روستانشینان از منابعطبیعی در اختیارشان و آگاهی و ادراک آنان
از این جهت شناخت دقی 
تمحیطی بيابانزا يي  ،مبنایی ب و هعسوت یار ب ههه ههههکا تیریدم یاهدربهار یریگر    
از اثرات اجتماعی ـ اقتصادی و زیس ت
پایدار در درازمّدّدت و توجه به نیازهای موجود در س و یلحم حط

ن ككك ه نگ هرابرد شر   
قطنم ههه ههههای اس فاضم .ت ًاًا يا  ننن ننن

طزیست در بین کشاورزان در محیطهای مختلف تا حدودی متفاوت م 
محی 
يباشد ( )Dolisca et al., 2007و چنانچه
شها رب  اي   
زمينههاي اجتماعي ،فرهنگي و روانشناختی پروژههاي مقابله با بیابانزایی مورد توجه الت ،دنريگن رارق ششش ششش
طهای میزبان پروژه خواهد شد.
تحقق توسعه پايدار بینتیجه و باعث افزایش تضاد و ناپايداري در محی 
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ن کنن شرگن هد   
بطور کلی علیرغم ضرورت ارزیابی این طرحها از دیدگاهها ذینفعان و اهمیت شناخت عوام یعت ل ی نن نن
مردم براي سیاستگزاران توسعه روستایی و مدیریت منابعطبیعی ،تاكنون بررس هدمایپ زا يقيقد ي ا آ ی ننن ننننها ب  هه هههعمل
یها ربتعم ی   
ششناسی ی
حها ور هیاپ رب  ششش ششش
نيامده و رویکرد ذينفعان بهخصوص روستانشينان نسبت به عملکرد این طرح ح
بررسي نشدهاست .بنابراین روشهاي ارزيابي جامع و اثربخش براي تشخيص اولويتها و هدايت اثرات برنامهها و 
فعاليتها عامل موفقيت طرحهاي مهار بيابانزا يي است و با مشاركت جوامع محلی ،ب و طسب ه
حها ايب قطانم تيريدم ي ب كمك ينا
يها و پايداري طر 
دانش مردم و بهبود تصميمگير 

وخ ا

و يهاگآ شرتسگ   

ده        ک  در ( ( Diez and

.)Mclntosh, 2010
تها و راهبردهای مقابله با بیابانزایی در ایران (ج لود
در همین راستا سیاس 

 )3در ط  دنچ لو د  هه ا تارییغت ریخ ی      

یو
لها ،عتارم و      .) 1387در ای ایس ،یلماکت دنیآرف ن س زگت ار یییی یییی
داشته و تکامل یافته است (مؤسسه تحقیقات جنگل ل
برنامهریزی از مقاطع کوتاه مدت ساالنه به شکل برنامههای پنجساله در آمده و چشمان رب تکرح ،یتآ زاد

ساسا      

جامعنگری در برنامه ملی مدیریت مناطق بیابانی است .همچنین برنامههایی که در ابتدا فاقد طرح و الگوی مش صخ
یهای
بودند ،در ادامه مبنا و اساس تعریف پروژه را بر شناخت ویژگیها و عوامل محیطی قرار دادند و ب تساک لیلد یی یی
مشاهده شده ،نگاه حال و آینده ،تبیین و مدیریت عوامل مختلف بیابانزا با تأکید بر عوامل انسا ب ین هه هههمنظ شهاک رو   
بپذیری مناطق بیابانی است .بنابراین تأکید و تمرکز برنامه اجرایی ،مهار علل انسانی و طبیعی بیابانزایی ی
ی
ضریب آسی 
ت خسا تر
ق تحت ت
و فرسایش بادی در گستره وسیعی از مناطق تحت تأثیر بجای زدایش معلولللها ،،ص فر ًاًاًاًا در مناطق ق
خواهد بود.
ق
در روند تغییر و تکامل سیاستها و راهبردها ،رابطه روشهای مقابله با بیابانزایی و کنترل فرسایش بادییی باا تحقق ق
فهای متغیر ،روشهای ثابت و محدودی ماننددد
اهداف دستخوش تغییر و اصالح گردید .در ابتدا برای رسیدن به هد 
یشد؛ ولی برای حال و آینده و در جهت رسیدن به ه فد ییی ثاب هک ت   
مالچپاشی ،نهالکاری و احداث بادشکن اجرا م 
ی
همانا کاهش اثرات بیابانزایی و مدیریت پایدار مناطق بیابانی است ،روشهایی متغیر با اولویت طرحها و پروژههای ی
یشود .همچنین رویکرد ناقص برنامههای مها ابایب ر نن نننزای قیرط زا ی   
مدیریتی ،پیشگیرانه و نظارتی طراحی و اجرا م 
تکاشت که در ابتدا از جامعیت الزم برخوردار نبوده و تودههای جنگلی پس از استقرار به حال
لهای دس 
ایجاد جنگ 
یشدند ،جای خود را به صیانت و مدیریت پایدار عرصههای تحت اقدام داد.
خود رها م 
حهای مهار بیابانزایی در طول زمان دارای نقاط قوتو ضعف داخلی و فرص 
طر 
تها و تهدی طیحم اهد ی یفلتخم     
ط
تها ،بجای تمرکز بر فرصتها و بعضًاًا تهدیدها ،تحلیل راهبردی و اس دافت هه از نقاط ط
بودهاند که در روند تحول سیاس 
تها م گ رارق هجوت درو ر تف هههه ههههه اس دابت همادا رد .ت للل لللل تجارب ب
ب
قوت برای کاهش آسیبها و تبدیل تهدیدها به فرص 
بینالمللی در مهار بیابانزایی بههنگام و همهجانبه و روند ورود سرمایه و دانش به مناطق بیابا ین از س رد زیچان حط   
تیافته ش هک یروطب ،تسا هد
سالهای نخست بسیار فراتر رفته و قانونمند و عینی 

یو
ش کارشناسی ی
یکت ههههه هههههه بررر دانش ش

ن در طراحی ،،اجراا و
ی و ن یو ن ن
بیتوجهی به دانش بومی جای خود را به راهبرد مترقی تلفیق وهمافزایی دانش ب مو ی ی
ارزیابی برنامههای مقابله با بیابانزایی داده است.

جغرافیای مفاهیم ،مبانی و راهبردهای مقابله381 ...

ش و دس روات دد
همچنین متولیان حوزه بیابانزایی متوجه این نکته گردیدهاند که ب پ یاهدرکیور فالخ ر ی قن ،نیش ششششش ششششش
فعالیتهای آموزشی و ترویجی محدود به انتقال فناوری از مراکز تحقیقاتی به عرصههای بیابانی نیس اب نیاربانب .ت    
تغییر پارادایمها در نظام آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی ،فرهنگسازی و جلب مشارکت مردمی بهههعن ناو
یک رهیافت نوین مورد توجه قرار گرفته و الگوی توانمندسازی و تحلیل شبکههای اجتماعی ،راه یتآ یروحم درب    
ی اث ار ت ت
ت
در این حوزه خواهد بود .نهایتًاًا در زمینه شاخص نظارت و ارزشیابی ،اعماللل سیاست ،،هما  یگنه ووو ارزیابی ی
زیستمحیطی و اجتماعی ،جایگزین تحقق کم ّیّیت عملیات مصوب هر پروژه شده است.
ق بر روي روابط علت و معلولی ،محدودیت منابع و زمان ،فقدان
بر مبناي اندیشههاي معاصر ،تنوع اهداف ،کاهش تواف 
آگاهی و نابرابري ساختاري در دسترسی به اطالعات و توزیع قدرت سیاسی به همراه افزایش پیچیدگی مسائل م طبتر
با محی 
طزیست ،کارایی مدلهاي سنتی مدیریت منابع زیستی در جغرافیای مناطق بیابانی را کاهش داده است .به همین
دلیل ،مفهوم مدیریت منابع طبیعی در ذیل ارزشهاي اجتماعی متعدد و متنوع گسترش یافته است تا تمامی نظامممهاي
ی در تدوین و اجراي برنامههاي مدیریت منابع زیستی مشارکت نمایند
اجتماعی ـ فرهنگی ،اقتصادي و سیاسی و قانون ی
شها ،خواستهها و قضاو 
و تال 
تهاي اجتماعی پویا و غالبًاًا متناقض گروههاي مختلف ذینفعاننن فرام  .دوشن شو ا نی    
یو
ی موجود د میاننن م در ممم محلی ی
ی و ح عامتجا ياهداضت ل ییی ییی
رویکردها نه تنها موجب کاهش ناپایداري منا عیبط عب یی یی
نت يورشیپ ار ير   
قها شور ي نن نن
ی و آین فا ،هد قق قق
یشود ،بلکههه با اجیا  دد ددد ت ایم نزاو نن ننن گزی اهراد ييي کن نو ی ی
برنامهریزان م 
ن در پا ،دیدج میادار   
یدهد (کرمی و کشا ،زرو  .)4931بنا یارب ن ن
يهاي حفاظت از بومنظامهای بیابانی قرار م 
برنامهریز 
ف ذینفعاننن و جلب
حفاظت منابع طبیعی برای مهار بیابانزایی در گرو توجه به خواستهها و نیازهاي گروههاي مختلف ف
یباشد؛ زیرا مسائل حوزه بیابان و بیابانزایی موضوعی صرفًاًا ف ّنّنی و تکنولوژیکی نیست ،بلکه با
مشارکت فعال آنها م 
مسائل ساختاری حوزه گسترده بیابان و جامعه روستایی ارتباط دارد و بدون توجه به آن هر طرحی نه تنها با موفقیت
همراه نخواهد بود ،بلکه باعث بروز ناهماهنگی و بر هم زدن ساختار سنتی اجتماعی و اقتصادی روستاا نیززز خواهددد
ی و اقتصا ید
ی اجتماعی ی
ی کمتوجهی به زمینههای ی
شد .شاید یکی از دالیل موفقیت کمتر فعالیتهای مقابله با بیابانزای 
ث بهههوجودد آمدننن
جوامع روستایی و ارتباط ارگانیک آن با محیط طبیعی و اجتماعی در طول زماننن اس عاب هک ت ثثث ثثث
ویژگ 
یهای متفاوتی در مناطق مختلف شده است (ذاكر اصفهاني.) 13 ۹۱ ،
یداند
تها ،بیابانزایی را در شمار آن دسته از پدیدههایی م 
بطور کلی رویکرد بنیانی حاکم در تغییر راهبردها و سیاس 
یزایی ،نشست زمین و  ) ...کمت نیر
یهای ماسهای ،شور 
یاش (نظیر حرکت ناهموار 
که مبارزه مستقیم با مظاهر بیرون 
دستاورد ممکن را ببار خواهد آورد .زیرا ماهيت آن برخاسته از فرآیندی است که ب و راهم زا شی

رثا لرتنك ا  شت از

  

طریق شناخت عوامل طبیعی ،باید در اندیشه آگاهی از زمینهها سیز ی تت تتتمحی و یداصتقا ،یگنهرف ،یعامتجا ،یط   
سیاسیاش برآمده و با عزمی معطوف ب اب و تکراشم و نوناق ،تردق ،شناد ه

رایسب یگنهامه ی         از نهادهای

تصمیمساز و تصمیمگیر در حوزههای مختلف به مهار آن پرداخت (عصا ،یقالخادیس و هر     .) 388 1ب رگيد ينايب ه    
توسعه سياستگزاريها ،راهبردهاي عملي و سناريوهاي محلي و منطقهاي براي مقابله با بيابانزا يي و سرعت بخشيدن
به روند تحقق اهداف از پيش تع يي ن شده ،تنها از طريق تحليل جامع زمينهها اكما يعامتجا ي ننن ننننپ و هدوب ريذ كرد   
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ماهيت مسئله و اثرات آن بهوسيله ذينفعان اصلي نظام اجتماعي نخستين گام در اين زمينه اس  ت ( ( Onate and Pece,

.)2005
تها و راهبردهای مقابله با بیابانزا یی در مناطق بیابانی ایران (گذشته ،حال و آینده)
جدول ( :)3روند تغییر و تکامل سیاس 
ردیف

ویژگی

گذشته

ح ال

1

سیاستگزاری و برنامهریزی

زیربخش ـ در مقاطع ساالنه

جساله
بخشی ـ در مقاطع برنامههای پن 

2

اهداف

3

اساس تعریف پروژهها

فاقد طرح و الگو

4

اقدامات اولویتدار

اجرایی

اجرایی ـ مدیریتی (محدود)

5

تأکید و تمرکز برنامه اجرایی

زدای ولعم ش للل للهافرص(  ًاًا قطانم رد        

زدایش معلولها (عمدتًاًا در مناطق تحت

مهار علل بیابانزایی و فرسایش با رد( ید

تحت خسارت)

خسارت)

مناطق مؤثر و متأثر)

هدف متغیر ،روشها ثابت و مح دود

هدف متغیر ،عمدتًاًا روش ثابت ،گرایش

کنت راسخ لر تتتت ت فرسا هب یداب شی

    

کانونهای جمعیتی

آینده (چشمانداز  20ساله)

طزیست طبیعی و
کنترل خسارت به محی 
اجتماعی (کانونهای جمعیتی ،اقتصادی،
تولیدی ،زیربنایی)
یها لماع و    
تأکی گژیو تخانش رب د ی ییی یییی
محی ب یط یابا نننننن ننزا (خا ،میلقا ،ک       
ژئومرفولوژی)

رابطه رو 
شهای مقابله با بیابانزایی
6

و کنترل فرسایش با ققحت اب ید    

(مال چچچ پاش اهن ،ی لللل لکا و یر

ثادحا     

اهداف

بادشکن)

تکاشت ،مدیریت رواناب
دس 

7

لهای دستکاشت
مدیریت جنگ 

ایجاد ،حفاظت تا استقرار و رهاسازی

8

تها
میزان توجه به تهدیدها و فرص 

9
10

11

12

13

نالملل راهم رد ی   
تبادل تجارب بی 
بیابانزایی
رون رو د و مرس د ا هب شناد و هی    

    

مناطق بیابانی
نوع دانش مورد استفاده
نق و ش

درواتسد      فعالی تت تهااای

آموزشی و ترویجی
شاخص نظارت و ارزشیابی

عمدتًاًا تمرکز ب صرف ر

فرسایش بادی
تبیین و مدیریت عوامل مختلف با تأکید بر
عوامل انسانی
تیریدم ی بهار  ،ر  ،ید ارزی یبا         

اث رب خ ش ی

ایجاد ،حفاظت ،احیاء ،اقدامات پرورشی

تها ضعب و 
تت تت

مهار عوامل انسا ابایب ین نن نننزای لرتنک و ی   

اجرای ـ ی

لهای    
ب ههه هس  تم م گنج تیرید للللللللل ل

  ًاًا

جام عع عنگ ر بسح ،را به ر یدم ي ری ـ یت       
اجرایی برنامه ملی مدیریت مناطق بیابانی

تها و 
تأکید بر استفاده بهموقع از فرصت ت

حها
هدف ثابت ،روش متغیر ،اولویت با طر 
و پروژههای مدیریتی ،پیشگیرانه و نظارتی
ایجاد ،صیانت ،مدیریت پایدار
تحلیل راه توق طاقن زا هدافتسا( یدرب     
بها ،تبدیل تهدی هب اهد   
برای کاهش آسی 

تهدیدها

تهدیدها

تبادل اندک تجارب

روند مثبت

بههنگام و همهجانبه

کم

در سطح تأکید بر سیاستگزاریها

قانونمند و عینیتیافته

تکی د رب ه ا تکرح و یسانشراک شن

تکیه بر دانش کارشناسی و ب 
یت یهجو

بهههسسسمت شنا و تخ

به دانش بومی

پروژه

      

فتسا ا هد ا د ز ا شن       

بومی

انتقال فناوری
تحق مک ق ّیّی ت    

فرصتها)

فرهن 
گسازی و جلب مشارکت مردمی
عملیاره بوصم ت

    

تحقق کم ّیّیت و کیفیت عملیات مص بو
هر پروژه

تلفیق وهمافزایی دانش ب رد نیون و یمو   
طراحی ،اجرا و ارزیابی
توانمندسازی و تحلیل شبکههای اجتماعی
تحق حرط فادها ق

(ا ،تسایس لامع

        

تمحی و یط
هماهنگی ،ارزیابی اثرات زیس 
اجتماعی)

لها و مراتع( 1387 ،با تکمیل و اضافات)
منبع :مؤسسه تحقیقات جنگ 

طزیست در مناطق بیابانی
رابطه توسعه انسانی (اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی) و پایداری محی 
وضعیت اقتصادي ،اجتماعی ی
یدهن .د از نظر
ت را تح يثأت ت رر ررر ارق ررر می ی
ط ز ی ست ت
ی پای راد ييي محيط ط
ی و سا اتخ ررر حک تمو ی ی
ی ،بیش ششتر از ظرفیت
اندیشمندان ،توسعه اقتصادی ،نیازمند انرژی و مواد اولیه است .استخراج و مصرف منا عیبط عب یی یی
طزیست و کاهش رفاه انسانها منجر ش عسوت و هد هه ههه اقتصا هجاوم رطخ اب ار ید     
تکره به تخریب محی 
تحمل زیس 
ل
میکند .همچنین بين پایداري زیستمح طي ی و سطح درآمد کشورها ارتباط وجود دارد .در کشورهاي فقيررر بههه دليل ل
پایين بودن درآمد سرانه ،مردم براي سایر نيازهاي رفاهی خود در مقایسه با محيطزیست ،ارزش بيشتري قائل هستند.
یدهنددد .در
ت بیش جوت رت هه ههه نشا م ن یی یی
طزیست ت
در مقابل وقتی کشورها به سطح کافی از درآمد سرانه میرسند ،به محيط ط
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سطوح باالتر توسعه ،تغیی یراتخاس تار    در ص تسباو تامدخ و عیان ههه هههه و فنا رو یییها ترب ی رر ررر ،تقاضا رب  ای    ح ظف
یدهد (هراتی و همکاران.)4931 ،
طزیست را افزایش م 
محی 
هرچند رابطه توسعه اجتماعی ـ سیاس ی
طزیست شفاف و بدون ابهام نیست ،اما وجود راب و میقتسم هط
ی و محی 

تبثم   

ت براساس
بین این دو مقوله طرف رد .دراد یرتشیب ناراد    سیاس ادیاپ یعامتجا ت ررر رررر راب ططط ه متقابل انسان و طبیعت ت
همزیستی و احترام به طبیعت بازتعریف شده و این دکت نیر

مس زلت ممم به رس نش تیم ا نتخ    مشا تکر

شهای
جنبش ش

ی و ور و د
تمحیطی ،آمایش سرزمینی بر مبنای قابلیت محیطی ی
زیستمحیطی در سیاست اجتماعی ،سرمایهگذاری زیس 
یراد.)2931 ،
تمحیطی به مراحل مختلف سیاست اجتماعی است (کاویان 
مالحظات زیس 
یهای اجتماعیباالتر ،آزادي اطالعات ت
توسعه انسانی بر مشارکت مدنی و آگاه 
ی و ع تلاد
ت براب ناسنا قوقح و ير ییی ییی
ت اجتما تکراشم و یع   
طزیس اکرحت هعسوت ،یت تتت تتت
اجتماعی باالتر داللت دارد .این موارد موجب افزایش آگاهی محی 
یسازدد تاا در رونددد توس ،هع
یشود و م در ممم را قادررر می ی
طزیست م 
سیاسی انواع گروههاي ذینفع از جمله حامیان محی 
ت قا نون  ،،ت يثأ ررر
ت و حاکميت ت
طزیست ت
مشارکت کنند و از طریق پيوستن به انجمنها و سازمانهاي حقوقی مدافع محیط ط
تع يي ن کنندهاي در سياستها و دستاوردهاي زیستمح طي ی کشورها از جمله حفظ تنوعزیستی و مقابله با آلودگی هوا
و بیابانزایی داشته باشند .همچنین ارتقاء توس سا يراکوزاس یناسنا هع تتتت تتتت
تپ يریذ
ب اف یلوئسم شیاز تت تت
ت کههه موجب ب
یگردد و این امکاننن را بههه گ ور ه هها ييي اجتماعییی
تمحیطی شهروندان م 
سیاستگزاران و توجه بیشتر به ترجیحات زیس 
ی و مها ابایب ر نن نننزای نام ی ن دد ددد
طزیستی ی
میدهد تا نهادهاي سياسی حاکم را مجبور به توجه بيشتر بههه موض يحم تاعو طط طط
تصویب و اجراي قوانين مناسب ،حمایت از سازمانهاي حامی محيطزیست و تنظیم سياستهاي مالياتی و یارانهههاي
مناسب نمایند (هراتی و همکاران.)5931 ،
طزیست و مهار بیابانزایی مس زلت ممم آن است ت
ت
راهبرد مشاركت در فرآيند سیاستگزاری و تصميمگيري در حفاظت محی 
كه تمامي ذينفعان ،جامع ندم ه ييييي و ش نادنوره ييي كههه امررروزه ب امز ره زا شي ننن نننن ديگ ب ر هه هههطوررر مس یغت زا ميقت یرات   
تمحیطی بوده و جريان دوس هيو
يپذيرند ،دارای اطالعات و آگاهیهای زیس 
زیستمحیطی و تخریب سرزمین تأثير م 
دانش ،آگاهي و اطالعات بين آنها و حاکمیت برقرار باشد .در اين جريان دو سويه از كي

س يمصت و مممممگيرن اگد ننن از

تها و راهبردهای نهادهاي تصميمگيرنده
دانش ،تجربه و نظر ذينفعان بهرهمند گردند و از سوي ديگر ذينفعان از سیاس 
یرسانند (جم.) 388 1 ،
باخبر شوند و صداي خود را به گوش آنان م 
آگاهي و مشاركت مفاهيمي در هم تنيدهاند و دسترسي به اطالعات جزئي از مشاركت عمومي به حساب آمده و برخي
ت ذينفعاننن در
طزيست «حق آگاهي داشتن» را جزئ ييي از مشا م تکر يييييدانن كراشم روصت .د تتت تتت
متخصصان حقوق محي 
مدیریت محی 
ق و برخ یرادرو
طزیست مناطق بیابانی ،بدون آگاهی از نحوه تصميمگيري برای م طانم نیا تیرید ققق ققق

از

طزیست مستلزم «آگاهی اکولوژیک» است (جم،
قدرت اجتماعی الزم ،دشوار بوده و دستیابی به جامعه سازگار با محی 
عو
 .) 388 1عالوه بر این وقتی شهروندان به اطالعات دسترسی داشته باشند و به قدر کافی آموزش دیده باشند ،منافع ع
ت از
ی اف ار دد در حفاظت ت
یدار و واقعی ی
ت معنی ی
حساسيتهاي زیستمح طي ی را بهتر درک خواهند نمود و امکان مشا کر ت ت
یشود و حتی مردم قادر خواهنددد بودد
نالمللی فراهم م 
سرزمینهای خشک و اقلیم بیابانی در سطح منطقهای و ملی بي 
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ی جامعههه و به دوب
نظرات خود را به عنوان ذینفع در تصميمات بينالمللی اعالم نمایند .بر این اساس با افزایش آگاهی ی
شاخص توسعه انسانی شاهد یک جریان آگاهانه برای حفظ مقابله با بیابانزایی هستيم.
طزیست ،مهمترین مش یاهروشک لک   
نالمللی نبود همگرایی و تصورهای کمابیش ناهمگون از مسائل محی 
از جنبه بی 
ی است .اما در فضای جدید ،آین د رشب یگدنز ۀد ر گر یراکمه و      
تمحیط 
جهان هنگام روبهرو شدن با امینت زیس 
ی کشورها و پی میژر کی شیاد    
طزیست با همکاری و همگرای 
حهایتوسعه مخرب محی 
است و مدیریت اثرات طر 
طزیست و مدیریت کارآم نآ د
امنیتی زیستمحیطی هماهنگ ،یکدست و فعال امکانپذیر است .بنابراین اعتالی محی 
تو
تمحی سا یناهج یط تتت تتت
مستلزم همکاری و هماهنگی فراگیر و مستمر در چهارچوب برخ تسا ی ا سیز یاهدرادن تتت تتت
طزیست به موفقیت بیشتری دست خواهن .تفای د
الگوهای همگرایی منطقهای در صورت پیوند با جغرافیا و محی 

   در

یهای منطقهای اقتصادمحور زمانی بازده مطلوب خواهند داشت که در آنها متغیر اقتصا داینب رب د    
این راستا همکار 
یراد.)2931 ،
تمحیطی در همگرایی منطقهای شکوفا شود (کاویان 
جایگاه امنیت زیس 
ی
بطور ویژه در حوزه تغییرات اقلیمی و بیابانزایی ،به هم پيوستگي عناصر اكولوژي ككك و انسا د ين ررر كناررر سا اهراتخ ی ی
نهادي دیرینه ،باعث پیچیدگی سياستگزاري بحرانهاي زيستمح يطي و مدیریت پايدار بیابان شده و ضرورت نگرش
جامع و سيستمي به ط يب عت ،تمركز بر نهادهای بومی و محلی و مديريت منطقهههاي بررر اسا جسنا س ا  م وو ووو هما گنه ييي
تمح يطي و تعامل اجزاي اكولوژ كي
زيس 

و انساني سيس ا شيب ،مت

س م يييش دمحم( دو يييييكنگران و ي
زز ززز پ اسحا شي سس سس

همکاران .) 388 1 ،توسعه واقعي اين گونه فضاها و بهبود شرايط اجتماعي و اقتصادی زیستبوم ،نيازمن زاسداهن د ييييي
صهااي مختلف
ظ پا ابایب رادي نن ننن بهههعن او ننن تسيس كي مم ممم اكولوژ ياب ،كي دد ددد شاخص ص
اجتماعي جديد است و برای حفظ ظ
محي 
گ را در مح  تحت هدود ت  ریثأ ووو ووووح زو هه پيرام نو ييياش مطالع .دومن ه   
طزيست ،جمعيت و منابع ،اقتصا  د ووو فرهنگ گ
طزیست از منظر توسعه اجتماعی و سیاسی ،به معنی گستردهت درک ر نن ننن و تعمیق
سیاستگزاري در حوزه مدیریت محی 
جایگاه مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعیو مهار بیابانزایی است .تشخيص كنشگران كليدي در برنامهها ييي
ع ط يب ع ييي بههه ش م رام يييييرود و
مديريت مشاركتي يكي از الزامات اجرا يي نمودن برنامة عمل م تكراشم تيريد ييييي منابع ع
ينفعان
امروزه ،بسياري از برنامههاي مديريت مشاركتي منابع ط يب عي ،به دليل توجه ناكافي به خصوصيات و موقعيت ذ 
در ش كب ه روابط اجتماعي آنها با شكست مواجه شده است.
نالمللی ترس بی
نالمللی ایران در ارتباط با احیاي مناطق تخریب یافته از جمله پروژه بی 
با توجه به تجربههاي ملی و بی 
کرب 
نالمللی احیاي اراضی جنگلی و تخریب یافتههه با ژیو دیکات  ههه هههه ب ضارا ر یی یی
ی
ن در استان خراسان جنوبی و پروژه بی 
ي شور در استان کرمان و خراسان جنوبیو همچنین تجربههاي داخلی در راستاي
كها 
حساس به فرسایش بادي و خا 
ت و توانمندساز ييي باا رویکردد ش کب ههه
ی مشا کر ت ت
مشارکت مردمی و توانمندسازي جامعه محلی از جمله الگو ييي ایرانی ی
اجتماعی این واقعیت به اثبات رسیده است که مقابله با بیابانزایی بدون توس و یناسنا هع
نم 
ییابد .این مشارکت به معنی ایجاد درگی و ینهذ ير

اعفنیذ تکراشم نننن ننننن تحقق

رهب یفطاع هه هه هههههب ارادر ننن و سا انک ننن منا و ینابایب قط

اسحا س    

تهاا ب رمه ه ا هه ههه ایجاد
مسئولیت نسبت به بوم نظام شکننده در قالب همکاري و همیاري و شریک شدننن در مس یلوئ ت ت
همبستگی بین نیازهاي اقتصادي ـ اجتماع ی
طزیست است (اسالمیان و همکاران .)4931 ،زیرا انساننن
ی و حفاظت محی 
يتواند مشوق حيات منابع ط يب عي باشد كه با دوراندیشی مؤثر اصلي و جن يب ديگر در اين زمينه را شناخته و به
زماني م 
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تقويت عوامل مساعد و كاهش و حتي حذف عوامل بازدارنده بپردازد .بديهي است دوريانسان از این نق ر وا ش اا به
جرگه عوامل مخرب و يا محدود كننده منابع ط يب عي متصل کرده ،اثرات ناخواستههای را در اين چرخه از خود برجاي
یتوان در بيابانزا يي يافت (سرائی و مؤیدفر .) 1389 ،بنابراین نقش و ت يثأ ررر
خواهد گذاشت كه بارزترين شکل آن را م 
عامل انساني در بيابانزا يي و پيامدهاي حاصل از آن گوياي اهميت مشاركت مردم محلي و بهرهبرداران در برنامهريزي،
ت م لحم مدر ييييي ب ،دوخ عبانم ر    
مديريت و اجراي پروژههاي مبارزه با بيابانزا يي است و اين ام ورض ر رررررت مس يلوئ ت ت
مشاركت و تأثيرگذاري در فرآيندهاي تصميمگيري و توانا يي سازماندهي خود از طريق نهادهاي محلي را بيشتر آشكار
يسازد.
م
نتیجهگیری
يدهد اقدامات صورت گرفته تاكنون نتوانسته است بيابانزا ار يي از ليست
يها و مطالعات نشان م 
هرچند نتايج بررس 
خطرات و چالشهاي فراروي كشورها خارج كند ،اما برنامهريزان بر تقويت اقدامات در چارچوب برنامههاي توس هع
حها و پروژههاي مورد عم رد ل
پايدار كشورها و مشاركت كليه ذينفعان بهمنظور حداكثرسازي اثربخشي و كارا يي طر 
برنامههاي اقدام ملي مقابله با بيابانزا يي تأ يك د دارند .شناسا يي و ارزيابي راهبردها مانرب و  هه هههها تیروحم اب رثؤم ي     
حها یک هم زا ی مم مممت نیر
نگونه طرح ح
توسعه انسانی و آشنا يي با ديدگاه بهرهبرداران و مجريان اي 

روشهاای مشا تکر

گروههای ذینفع است .مبادله اطالعات بين مردم محلی و مجريان ،ذينفعان را از اثرات طرحها در آین ییاسانش و هد   
تهای توسعه و پیشرفت آگاه و از شرایط اقتصادی ـ اجتماعی کنونی بیشتر مطلع خواهد ک هب دنيآرف نيا .در    
فرص 
یدهد که آنها کنار گذاشته نخواهند شد و حضور مؤثری در تصمیمات خواهند داشت.
افراد اطمینان م 
شهای افرادی که در ارتباط مستقیم با مناطق بیابانی هس مناوت هنیمز ،دنت ن و یزاسد
توجه به دیدگاهها ،ادراک و نگر 
یسا نویسناونک .دز   
تپذیری آنان را در فرآیندهای تصمیمگیری و مشارکت در مدیریت این مناطق ف م مهار یی یی
مسئولی 
مقابله با بیابانزایی ملل متحد ضمن تأکید بر لزوم ارتباط نظاممند و جامع پ ژور ههها رگید اب روکذم ی      برنامههههای
توسعه پایدار کشورها ،توجه ویژهای به مشارکت مردمی در طراحی ،اجراء و ارزیا رثا یب ا مانرب ت ههه ههههها اب هلباقم ی    
بیابانزایی و مستندسازی آموزههای حاصل از فعالیتهای میدانی دارد ( .)UNCCD, 1994بر همین اساس ض ترور
حهای توسعه ،در پروژهها هلباقم ی   
دارد پايداري اجتماعي ،اقتصادی و زیستمحیطی بهعنوان اركان اصلي و مهم طر 
تهای مرتبط با حفاظت و احیاء منابعطبیعی بهههگونهههاي طراح رجا و ی اء   
با بیابانزایی نیز مدنظر قرار گرفته و فعالي 
گردند كه ضمن فراهم نمودن زمينه بهرهبرداری بهينه از منابع ،تداوم حيات اکوسيتم و پایداری اقتصادي و اجتما يع
را تضمین نمایند.
نکه عوامل انسانی در مقايسه با عوامل فیزیک هم ی مم مممت رط تيقفوم لماع نیر
بنابراین با توجه به ای 

حها هعسوت ي   
حححح حححح

عط يب عي و مهار بيابانزا يي هستند؛ بازانديشي بر روند تصميمگيري ،برنامهههر رجا ،يزي ا و  بایشزرا ی ژورپ  هههه ههههههاي
مناب 
اجرایی و تع يي ن جايگا  مدرم شقن و ه در منتغم یتصرف ،دنيآرف نيا

يترورض و

اکنا ر هراتفر .تسا ریذپان ای          

حها مانرب و  هه هههها طبترم ی
زیستمحیطی افراد و ارزیابی مثبت یا منفی آنان از طرح ح

اپ یزرواشک اب ی تظافح ،راد       

یگیرد و رفتار پایدار مس مزلت
شهای آنان شکل م 
طزیست و توسعه منابعطبیعی بر اساس اندیشهها ،باورها و نگر 
محی 
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حها
تمحیطی این طرح ح
شهای مردم است .بههمين دليل موفقیت و پایداری اجتماعی و زیس 
تغییرات در باورها و نگر 
تا حدود زیادی بستگی به شناخت و توجه به عوامل تأثیرگ اردا رب راذ كك ككك و نگ رهب شر هه هههب بانم نارادر عع ععع طبیع رد ی
زیستبومهای بیابانی دارد و به برنامهریزان در طراحي مشوقهاي مناسب و کاهش موان و یعامتجا ع

شناور ن یتخا    

يدهد.
كمك كرده و سطح همراهي و حمايت مردمي از پروژهها را افزايش م 
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