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چكيده
استان  در  بيابان زايى  بحران  مديريت  جهت  سناريويى  آينده پژوهى  مبناى  بر  بيابان زايى  مديريتى  برنامه هاى  اولويت بندى  منظور  به  هدف:  و  زمينه 

خراسان رضوى، پياده سازى پژوهش و جمع آورى اطالعات از طريق پرسشنامه هاى هدفمند و نگاه تشكيل گروه هاى كارشناسى استفاده شد.
روش: در اين راستا بر اساس معيارهاى پژوهش (تعيين عدم قطعّيت ها) در چارچوب يك پرسش نامه بسته و هدفمند با استفاده از روش دلفى ميان 

كارشناسان شناسايى شده و متخصص توزيع گرديد؛ در ادامه براى انجام برنامه ريزى سناريو از 6 مرحله تعيين شده بهره گيرى شد.
يافته ها: بر اساس نتايج حاصل از مرحله اّول دلفى، در مرحله اّول از تحليل و آناليز پرسشنامه ها به دست آمد بدين شرح بود: معيار اقليم، معيار آب، 
معيار فعالّيت هاى انسانى، معيار اقتصادى-اجتماعى، معيار پوشش گياهى، معيار كشاورزى، معيار خاك و زمين شناسى و در نهايت معيار فرسايش. 
همان طور كه مشاهده مى شود عامل اول و قوى ترين عامل در مرحله نخست عامل اقليمى است. معيارهاى بيابان زايى كه در مرحله نهايى فرآيند دلفى 
از تحليل و آناليز پرسشنامه ها به دست آمد به ترتيب اولويت شامل: معيارهاى فعالّيت هاى انسانى، اقليم، آب، اقتصادى-اجتماعى، پوشش گياهى، 
كشاورزى، خاك و زمين شناسى و فرسايش است. در مرحله نهايى نيز فعاليت هاى انسانى و عامل اقليمى نقش پررنگ ترى را ايفا مى نمايند. از آنجايى 

كه اين دو عامل بيشترين تأثير را از منظر متخصصين اين رشته بر روى بيابان زايى منطقه دارند بيشتر مورد تحليل و بررسى قرار گرفت.
نتيجه گيرى: از راهبردهاى اساسى نيز كه در اين دو حوزه مى توان بدان اشاره كرد، مديريت عوامل انسانى در هر دو بخش است كه با به كارگيرى 

تكنولوژى هاى جديد و استفاده از افراد كارآمد و آموزش عمومى براى كاهش اثرات اين مخاطره اقدام كرد.
واژه هاى كليدى: بيابان زايى، آينده پژوهى، سناريو، خراسان رضوى
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Abstract
Background and objective: in order to prioritize the management plans of desertification based on the scenario studies to 
manage the desertification hazard in Razavi Khorasan province, research and gathering information is used through targeted 
questionnaires or a view of the formation of expert groups.
Method: in this regard, based on the research criteria (determination of Uncertainty) within the framework of a closed and 
objective questionnaire using the Delphi method, experts were identified and experts were distributed. In the following, we 
used 6 stages to perform the scenario planning.
Findings: the results showed that based on the results of the first phase of Delphi, in the first stage of analysis and analysis of 
the questionnaires, it was explained: climate criteria, water, human activities, vegetation, agricultural, soil criteria, soil, and 
finally erosion criteria. The first factor and the strongest factor in the first stage is the climatic factor. The criteria that were ob-
tained in the final stage of the Delphi process from analysis and analysis of the questionnaires are: criteria of human activities, 
climate criteria, water criteria, Economy - social criteria, vegetation criteria, soil criteria, soil criteria, and soil erosion criteria. In 
the final stage, human activities and climatic factors play a role. Since these two factors have the greatest impact on this field 
as experts in this field, most are analyzed and analyzed.
Conclusion: The basic guidelines in these two areas can be referred to the management of human factors in both sectors, 
which will take action by applying new technologies and using efficient people and public education to reduce the impacts of 
this risk.
Keywords: Desertification, Future Studies, Scenario, Khorasan Razavi
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مقدمه
باعث  زمين  تخريب  و  بيابان زايى  فرآيند  گذشته،  قرن  نيم  طى  در 
و  مرتعى  زراعى،  اراضى  حاصل خيزى  پتانسيل  چشمگير  كاهش 
جنگلى، كاهش زيست توده جانورى و گياهى شور شدن و فرسايش 
خاك و همچنين افت كمى و كيفى منابع آب سطحى و زيرزمينى 
در جهان و به خصوص در ايران شده است. بيابان زايى داراى ابعاد 
(مساحتى  جهان  خشك  مناطق  از  درصد   20 تا   10 است؛  جهانى 
در حدود 6 تا 12 ميليون كيلومترمربع) دچار درجاتى از تخريب و 
بيابان زايى شده اند (روبيو و ركاتاال١، 2005)؛ عالوه بر آن 74 درصد 
مناطق خشك آمريكاى شمالى و 13 كشور از كشورهاى توسعه يافته 
در  اروپا)  زمين هاى  كل  از  درصد  تا 10   8 حدود  (در  اروپا  اتحاديه 
طى سال هاى 1990 تاكنون با پديده بيابان زايى روبرو بوده اند؛ به ويژه 
منطقه مديترانه اروپا، كه به فرآيندهاى بيابان زايى با توجه به شرايط 
مشترك  تحقيقات  (مركز  است  شده  حساس  و  شكننده  محيطى، 
اروپا، 2008). براى مفهوم بيابان زايى حدود يك صد تعريف ارائه شده 
است (اختصاصى و سپهر، 1390)؛ تعاريف مربوط به دهه 1970 بر 
تخريب اكوسيستم و تعاريف مربوط به دهه 1980 تا امروز بر كاهش 
فعالّيت و عملكرد توليدات بيولوژيكي محيط تأكيد دارند (اكبرى و 
ضيايى، 1393)؛ در حال حاضر معتبر ترين تعريف توسط كنفرانس 
مقابله با بيابان زايى سازمان ملل در سال 1994 بوده كه در فصل 12 
از دستور كار 21 كنفرانس محيط زيست و توسعه ملل نيز به آن 
اشاره شده است (قانون مقابله با بيابان زايى و تعديل خشك سالى، 
1380)؛ به بيان ديگر، بيابان زايى فرآيندى است كند و بطئى ناشى 
كاهش  اكوسيستم،  تخريب  باعث  كه  انسانى  و  طبيعى  عوامل  از 
بيابانى  پديده هاى  شدن  نمايان  همچنين  و  اراضى  توليد  پتانسيل 
با  محيط زيست  مشكالت  ايجاد  آن،  مّدت  طوالنى  نتيجه  و  شده 
مى باشد  زيستى  اقليم هاى  تمامى  در  اقتصادى-اجتماعى  اثرات 
(اكبرى و ضيائى، 1393؛ اكبرى و همكاران، 2016). جهت ارزيابي 
بيابان زايى تحقيقات مختلفي در داخل و خارج كشور صورت گرفته 
(ديويس،  است  شده  فراواني  منطقه اى  مدل هاى  ارائه  به  منجر  كه 
1987 و الديسا و همكاران، 2002). شناسايى فرآيندهاي تشديدكننده 
بيابان زايى و همچنين چگونگى مهار بيابان زايى از دغدغه هاي اغلب 

1. Rubio and Rekataala

و  (رحيمى  هستند  درگير  موضوع  با  به نوعى  كه  است  كشورهايى 
همكاران، 1383). مقابله با بيابان زايى بدون ارزيابى و پايش اشكال 
بود  نخواهد  امكان پذير  خشك،  سرزمين هاي  در  تخريب  گوناگون 
(درگنه، 1998). تاكنون مبارزه با بيابان زايى و تخريب سرزمين در 
كشورهاي توسعه يافته و همچنين كشورهاي درحال توسعه به عنوان 
اولويت محّلي، مّلي، منطقه اى و جهاني خصوصًا در سطح مّلي در نظر 
گرفته نشده است (ملچاد، 2009). لذا ارزيابى و تهيه نقشه بيابان زايى 
براى برنامه ريزى صحيح و مديريت اراضى الزم است (عباسى 1392). 
بيابان زدائي به مجموعه اي از اقدامات پيشگيرى، اصالحي و احيايى 
اطالق مي شود كه مبتني بر توان اكولوژيكي و وضعّيت اقتصادي– 
اجتماعي منطقه بوده و به منظور كنترل بيابان و پيشگيري از توسعه 
بهترين  انتخاب  پور 1390).  حسام  و  مي گيرد (آستانى  صورت  آن 
تأثير  مؤثر،  معيارهاى  اساس  بر  بيابان زايى  با  مقابله  راهبردهاى 
به سزايى در تصميم سازى مديران مناطق بيابانى دارد (صادقى روش 
و خسروى 1394) و يكي از شيوه هاي جديد برنامه ريزي، برنامه ريزي 
استراتژيك  برنامه ريزي  سازوكارهاى  از  كه  است  سناريو  بر  مبتني 
جهت  سناريو  برنامه ريزي  تدوين  دنبال  به  حاضر  پژوهش  مى باشد. 
ارائه ى راهكارهايي براى قبل، حين و بعد از بيابان زايى درصدد آن 
است تا براى مديران بحران و مديران تصميم گيرنده جهت مقابله با 
بيابان زايي، بر اساس آينده پژوهى سناريو برنامه هاى اولويتى مناسب 
را در مديريت بحران بيابان زايي ارائه كند. در اين راستا شناسايى و 
ارزيابى فرآيندها، عوامل و وضعّيت فعلى بيابان زايى جهت تدوين 
نيازهاي  از  بيابان زايى  كنترل  واقع گرايانه  و  مشخص  برنامه هاى 

اساسى مناطق بيابانى است.
و  سناريو  تحليل  از  تركيبي  سناريو  پايه  بر  برنامه ريزي   
بايد  سناريو  پايه  بر  برنامه ريزي  است.  استراتژيك  برنامه ريزي 
به عنوان يك نگرش و يك رويكرد نسبت به آينده، در تركيب با 
مجموعه اي از روش ها نگريسته شود (ليندگرن و بندهولد٢، 2003). 
تفكر در سناريوها به ما كمك مى كند تا منطق پيشرفت ها را درك 
كنيم، نيروهاي پيشران، عوامل كليدي، بازيگران كليدي و پتانسيل 
گفت  مي توان  خالصه  به طور  كنيم.  روشن  اثر  اعمال  براي  را  خود 
در  اولين  مي باشد:  ريشه  و  منشأ  دو  داراي  سناريو  برنامه ريزي 

2. Lindgren and Bondard
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آينده پژوهي است، جايي كه تحليل سناريو به يك روش مهم تبديل 
شد و سناريو چارچوب تأثيرگذارى را ارائه داد. دومين در استراتژي 
است، جايي كه استراتژيست ها و مديران از سال هاي 1970 به دنبال 
ابزارهاي جديد و راه هاي چگونگي برخورد با مسائل پيچيده بودند. 
ظهور روش ها و ابزارهاي امروزي مي تواند رويكردهاي جديدي در 
برنامه ريزى را بكار بگيرند كه در يك دهه گذشته حتي متخصصان 
هم تصور نمى كردند (هولوى١، 2012). عمًال هر رويكرد پيش بيني 
يا آينده نگاري مي تواند فرصتي براي ايجاد سناريو باشد. برنامه ريزى 
سناريو هنگامي كه سطح عدم قطعّيت براي فرض هاى حياتي و مهم 
سال 1392،  در  آمره ئى  و  صادقى  مى باشد.  روش  بهترين  باالست 
اظهار داشتند كه انتخاب روش پيش بينى مناسب، به عواملى نظير 
ماهيت موضوع مورد پيش بينى، تجربه هاى موجود و منابع مالى در 
موجود  رويكردهاى  و  روش ها  معرفى  به  و  دارد  بستگى  دسترس 
در آينده پژوهى پرداختند. تاج آبادى و همكاران در سال 1392، به 
معرفى آينده پژوهى، اهمّيت آن در كتابخانه ها و مراكز اطالع رسانى 

و روش هاي مورد استفاده در اين زمينه علمى پرداختند.
معرفى منطقه مورد مطالعه

منطقه مطالعاتى در اين پژوهش را استان خراسان رضوى با مساحت 
حدود 116 هزار كيلومترمربع تشكيل داده است. اين استان به عنوان 
چهارمين استان پهناور كشور در شمال شرقى كشور و در محدوده 
مختصات 55 تا 61 درجه طول شرقى و 30 تا 38 درجه عرض شمالى 
واقع شده است. منطقه مورد مطالعه از شمال و شمال شرق به طول 
تقريبى 531/6 كيلومتر داراى مرز مشترك با جمهورى تركمنستان، 
حدود  طول  به  شرق  از  شمالى،  خراسان  استان  به  غربى  شمال  از 
302 كيلومتر مرز مشترك با كشور افغانستان، از جنوب به استان 
اصفهان،  يزد،  استان  به  غربى  شمال  و  غرب  از  و  جنوبى  خراسان 
سمنان و گلستان محدود مى گردد. مركز استان خراسان رضوى، شهر 
مقدس مشهد است و از شهرهاى مهم آن مى توان نيشابور، سبزوار، 
كاشمر، تربت جام و سرخس را نام برد (گزارش اقتصادى اداره كل 
امور اقتصادى و دارايى استان خراسان رضوى، 1395). شكل 1 نقشه 

موقعيت كشور ايران و استان خراسان رضوى را نشان مى دهد.

1. Hollowi

شكل 1. نقشه موقعيت ايران و استان خراسان رضوى

روش 
بيابان زايى  مديريت  آينده نگارى  پژوهش،  روش شناسى  حوزه  در 
جمع آورى  و  پژوهش  پياده سازى  است.  سناريو  روش  اساس  بر 
اطالعات از طريق پرسشنامه هاى هدفمند يا نگاه تشكيل گروه هاى 
كارشناسى و به دنبال مؤلفه هاى كليدى مؤثر در بيابان زايى است و 
در نهايت آينده مطلوب مديريت بيابان زايى را از طريق برنامه ريزى 
(تعيين  پژوهش  معيارهاى  اساس  اين  بر  مى كند.  جستجو  سناريو 
با  هدفمند  و  بسته  پرسش نامه  يك  چارچوب  در  عدم قطعّيت ها) 
استفاده از روش دلفى ميان كارشناسان شناسايى شده، توزيع گرديد. 
روايى و پايايى پرسش نامه ها بررسى شده و پس از جمع آورى داده ها 
مقايسه  با  پرسشنامه ها،  بين  موجود  تناقض هاى  اصالح  به منظور  و 
انحراف از معيار پاسخ ها و مقايسه پاسخ هاى هر مؤلفه با گويه هاى 
زيرمجموعه آن، نسبت به حذف پرسشنامه هاى داراى تناقض اقدام 
(شامل  آمارى  جامعه  بين  در  مجدداً  اصالح شده  پرسش نامه  و  شده 
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مديران، كارشناسان و خبرگان و محققين در امر منابع طبيعى) توزيع 
خواهد شد. سپس با استفاده از روش تحليل فرايند سلسله مراتبى١ 
جامعه  نظر  از  (عدم قطعّيت ها)  موردبررسى  مؤلفه هاى  اولويت بندى 
سناريو  ارائه  و  تعيين  درنهايت  و  شده  انجام  پانل  اعضاى  و  آمارى 
استراتژى هاى  انطباق  و  ارائه  مهم،  عدم قطعّيت هاى  اساس  بر 
استراتژى هاى  انطباق  (مانند  واقعى  شرايط  با  زيست محيطى 
دوتايى  انطباق  از  حاصل  سناريونگارى  با   UNEP زيست محيطى 
عدم قطعّيت ها) و ارائه راهكارها و اولويت بندى برنامه هاى مديريتى 
براى تحقق هر استراتژى (بر اساس برنامه هاى راهبردى منابع طبيعى 
توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كشور) انجام خواهد شد. 

شكل 1 نمودار جريانى انجام كار را نشان مى دهد.
وجود  ثابتى  و  خاص  رويكرد  سناريو،  برنامه ريزى  انجام  براى 
اين  متخصصان  و  كارشناسان  از  بسيارى  توسط  چنانكه  اما  ندارد؛ 
حوزه انجام شده، معموالً بر طبق اصول و منطقى پيش مى رود و به 

نوعى شش مرحله زير را در بر مى گيرند: (وودى٢، 2014)
تعيين چارچوبى براى چالش؛  -

جمع آورى اطالعات؛  -
شناسايى نيروهاى محّرك (براساس روش پرسشنامه اى دلفى) ؛  -

تعريف بحران هاى آتى يا عدم قطعّيت آينده؛  -
ايجاد سناريوها؛  -

ايجاد خطوط داستان؛  -
ارائه استراتژى هاى مديريتى بر مبناى آينده هاى مطلوب.  -
مراحل انجام روش كار در گام هاى زير بيان شده است:

همچنين  و  بيابان زايى  ارزيابى  مختلف  مدل هاى  بررسى   :1 گام 
عوامل مؤثر منطقه اى در تعيين عوامل تأثيرگذار در روند بيابان زايى 

خراسان رضوى. 
گام 2: طراحى و تنظيم پرسش نامه جهت تعيين عدم قطعّيت ها بر 
اساس توزيع چندمرحله اى پرسشنامه در جامعه آمارى كارشناسان به 

روش دلفى.
و  معيارها  و  قطعّيت ها  عدم  مهم ترين  بايد  مرحله  اين  در 
شاخص هاى بيابان زايى را كه از مدل هاى مختلف استخراج شده و 
بر اساس نظرات كارشناسان ارشد و مديران مجّرب با روش طيف 
1. AHP : Analytical Hierarchy Process
2. Woody

ليكرت اولويت بندى مى شود را ارزش گذارى كرد. ضرايب اهمّيت 
عدد  اساس  بر  پاسخ دهندگان  كل  تعداد  اساس  بر  و  گزاره ها  براى 
100 براى ميزان اهمّيت «زياد» و 50 براى اهمّيت «متوسط»، 25 
براى «كم» و صفر براى «بى اهمّيت» محاسبه شد، اين ضرايب در 
حقيقت بيان كننده ى اولويت هاى ضمنى هستند كه با رابطه ى زير 

رابطه (1)   

 : ميزان اهميت شاخص
 +  50: تعداد پاسخ هاى باال

: تعداد پاسخ هاى متوسط 
: تعداد پاسخ هاى پايين

اهمّيت     (تعداد  ميزان  به  مربوط  پاسخ هاى  كل  تعداد   :  
پاسخ هاى باال + تعداد پاسخ هاى متوسط + تعداد پاسخ هاى پايين 

+ تعداد پاسخ هاى بى اهمّيت)
گام 3: ارائه سناريوهاى مختلف بر اساس آينده هاى مطلوب.

بيابان زدايى  مديريتى  راهبردهاى  و  برنامه ها  اولويت بندى   :4 گام 
متناسب با سناريوها بر مبناى پژوهى.

در شكل 2 نمودار جريانى انجام كار آورده شده است.

شكل 2. نمودار جريانى انجام كار

يافته ها
بر اساس نتايج حاصل از مرحله اّول دلفى، تكميل پرسشنامه ها و 
كه  بيابان زايى  معيارهاى  طبيعى،  منابع  خبرگان  نظرات  از  استفاده 
در مرحله اّول از تحليل و آناليز پرسشنامه ها به دست آمد به ترتيب 

اولويت عبارت اند از:

 = (100* * * )/    
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معيار  انسانى،  فعالّيت هاى  معيار  آب،  معيار  اقليم،  معيار 
اقتصادى – اجتماعى، معيار پوشش گياهى، معيار كشاورزى، معيار 

خاك و زمين شناسى و در نهايت معيار فرسايش.

در جدول شماره 1 معيارها و نشانگرهاى مربوط به هركدام از 
آن ها آمده است.

جدول 1. نشانگرهاى مربوط به هر معيارهاى موثر در بيابان زايى
شاخص يا نشانگرهاى معيار «اقليم»شاخص يا نشانگرهاى معيار «اقتصادى – اجتماعى»رديف

استفاده نامناسب و ناكارآمد از روش هاى جديد در بهره بردارى از اراضى 1
كشاورزى و منابع طبيعى در تخريب اراضى مؤثر است.

استقرار خشكى ها و گستردگى مناطق با اقليم هاى خشك، به دليل وجود 
سيستم هاى فشار هواى گرم در منطقه يكى از عوامل بيابان زايى است.

ناكافى بودن حمايت هاى صادراتى از محصوالت كشاورزى (بخش هاى دولتى و 2
خصوصى) باعث افزايش روند بيابان زايى مى شود.

دوره بازگشت طوالنى بارش ها در مناطق خشك به خاطر تغييرات اقليمى و 
گرم شدن جهانى كره زمين نيز از ديگر عوامل تخريب زمين است.

3
ناكافى بودن سياست هاى مالى و بيمه محصوالت كشاورزى و منابع طبيعى (با 
در نظر گرفتن حوادث طبيعى يا انسان ساخت) موجب پيشرفت بيابان زايى شده 

است.

فراوانى بادها و شدت نيروى آن ها در منطقه مى تواند در بيابان زايى نقش 
مهّمى داشته باشد.

فقدان تعادل و ضعف نظام مديريت در توسعه مناطق شهرى، روستايى و 4
عشايرى به روند تخريب زمين و افزايش بيابان زايى كمك كرده است.

تغييرات شديد دما در شبانه روز و در طول سال، همچنين گرماى منطقه با 
توجه به خشك و نيمه خشك بودن اقليم منطقه بر اساس طبقه بندى دومارتن 

در توسعه بيابان زايى مؤثر است.

بهره بردارى شديد از جنگل ها و مراتع، كاهش روند ترسيب كربن و نيز 5
افزايش گازهاى گلخانه اى به بيابان زايى كمك مى كند.

خشكسالى هاى مكرر به علت تغيير الگوى بارش و نامنظم بودن بارش هاى 
منطقه در تخريب زمين در منطقه مؤثر است.

6
 تأثير فقر نسبى جوامع روستايى و به تبع آن ناتوانى ساختار روستايى در استفاده 
از فرصت هاى رشد و توسعه اقتصادى و اجتماعى از عوامل بيابان زايى محسوب 

مى گردد.

گرم شدن جهانى كره زمين و اثر آن بر تغيير اقليم در پديده بيابان زايى نقش 
مهّمى دارد.

بهره بردارى بى رويه و تأمين درآمد از منابع طبيعى براى بهبود وضعيت 7
معيشت ساكنان بيابان و مراتع در شيوع اين پديده مؤثر است.

افت حاصلخيزى خاك در اثر كاهش پوشش و افزايش فرسايش ارتباط 
مستقيمى با بيابان زايى دارد.

عدم آگاهى عمومى در زمينه قوانين منابع طبيعى باعث رشد تخريب زمين و 8
ايجاد بيابان زايى شده است.

تبخير و تعّرق زياد به علت عرض جغرافيايى كشور و استان و همچنين زاويه 
تابش خورشيد يكى ديگر از عوامل اين پديده است.

افزايش نرخ مرگ ومير حيات وحش به علّت افزايش جمعيت و افزايش 9
آلودگى ها از عوامل شيوع اين پديده است.

طوفان هاى گردوغبار كه در اثر تفاوت هاى دمايى شديد شب و روز در منطقه 
مى باشد، كمك به پيشروى بيابان زايى مى كند.

افزايش حجم پرورش دام هاى اهلى و اثر آن ها در توليد متان و گرمايش زمين 10
يكى ديگر از عوامل تخريب زمين شناخته مى شود.

كمبود بارش ساالنه و همچنين شدت بارندگى در استان خراسان رضوى در 
تخريب زمين مؤثر است.

شاخص يا نشانگرهاى معيار «خاك و زمين شناسى»شاخص يا نشانگرهاى معيار «آب»رديف

تغيير مورفولوژى و بستر رودخانه ها بر اثر سيالب و نيز برداشت عوامل انسانى 1
از منابع آن ها باعث تشديد بيابان زايى مى شود.

عمق كم خاك به علت كمبود شرايط تشكيل آن در استان باعث پيشرفت 
بيابان زايى در منطقه شده است.

2
آسيب پذيرى آبخوان به علت افزايش آلودگى ها، ورود فلزات سنگين و 

همچنين اثرات آن ها در واكنش هاى شيميايى گياهان تغذيه كننده از آبخوان، بر 
روند تخريب اراضى مؤثر است.

بافت خاك و عدم توانايى نگه دارى رطوبت در خاك، همچنين كمبود آب قابل 
دسترس براى گياه تأثير فزاينده در رشد بيابان زايى دارد.

عدم تأمين نياز آبى زيست محيطى جمعيت گياهى و جانورى كمك به پيشرفت 3
اين پديده مى كند.

درصد باالى سنگ و سنگريزه سطحي خاك، به تخريب زمين در منطقه كمك 
كرده است.

كاهش حجم رواناب ها در اثر كاهش بارش و افزايش تبخير و تعرق باعث 4
افزايش رشد بيابان زايى مى شود.

ميزان هدايت الكتريكي خاك و تأثير آن بر كلوئيدها، بر تسريع روند بيابان زايى 
تأثير دارد.

نوسانات سطح ايستايى آب هاى زيرزمينى به علت نوسانات بارش موجب 5
پيشروى بيابان  ها مى شود.

سازند هاى شور، گچى، قليايى، تبخيرى و حساس به فرسايش نيز در رشد اين 
پديده مؤثر است.

فرونشست هاى مختلف به علت افت شديد سطح سفره هاى آب زيرزمينى 6
منطقه به بيابان زايى كمك مى كند.

فرسايش پذيرى و ضعيف بودن خاك در برابر عوامل فرساينده از ديگر عوامل 
شيوع اين پديده مى باشند.

برداشت از منابع آب سطحى و عدم تأمين حقابه پايين دست در گسترش اين 7
پديده مؤثر است.

نقش تكتونيك به خصوص در ايجاد پالياها نيز در توسعه اين فرآيند حائز 
اهمّيت است.
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برداشت بيش ازحد و غيرمجاز از منابع آب زيرزمينى و حفر غيرمجاز چاه ها و 8
قنوات تأثير چشم گيرى بر افزايش نرخ بيابان زايى دارد.

ساختمان خاك و شكل خاكدانه ها و اثر آن بر نفوذپذيرى و نگهداشت آب در 
شيوع بيابان زايى تأثير بسيارى دارد.

ميزان توانايى جذب سديم (SAR)، هدايت الكتريكى (EC) و شورى آب نيز 9
در تخريب زمين اثرگذار است.

سله بستن، فشردگى خاك و ميزان آهك آن كمك به تخريب خاك و 
زمين مى كند.

زبرى خاك و مقاومت برشى آن در برابر فرسايش در پديده بيابان زايى داراى اهمّيت است. سختى آب و روش هاى آبيارى نيز موجب توسعه روند بيابان زايى مى شود.10

شاخص يا نشانگرهاى معيار «كشاورزى»شاخص يا نشانگرهاى معيار «فرسايش»رديف

شدت فرسايندگى بادهاى استان خراسان رضوى در روند بيابان زايى منطقه 1
مؤثر است.

الگوى غلط كشت در شيوه هاى متنّوع كشاورزى و عدم رعايت تناوب زراعى به 
بيابان زايى كمك شايانى نموده است.

به روز و مكانيزه شدن كشاورزى و استفاده از ماشين آالت سنگين در روند رشد سرعت آستانه فرسايش باد در سطح استان به تسريع اين پديده كمك مى كند.2
اين پديده مؤثر است. 

طول، زاويه و شيب دامنه تحت تأثير باد براى فرسايش از شاخص هاى مؤثر 3
در اين فرآيند مى باشد.

كاربرد نامتعارف نهاده ها (كود و آفت كش ها) نقشى اساسى در شيوع بيابان زايى 
دارد . 

فقر پوشش هاى زنده و غيرزنده در سطح خاك اين مناطق از ديگر عوامل 4
شيوه هاى نامناسب آبيارى مزارع از ديگر عوامل بروز اين پديده است . شيوع اين پديده است.

شخم اراضى در جهت شيب يكى از عوامل بيابان زايى شناخته مى شود. شاخص تعداد روزهاى طوفان گردوخاك تأثير بسزايى در بيابان زايى دارد.5

وجود تلماسه ها و تپه هاى شنى به عنوان مناطق مستعد فرسايش تأثير مثبت 6
شخم مزارع در جهت باد از ديگر عوامل مشاهده شدن اين پديده است . در رشد بيابان زايى دارد.

وجود گردبادهاى فرساينده در سطح استان موجب تخريب بيشتر زمين 7
مى گردد.

تأثيرات استفاده از كود و سموم شيميايى بر گياه، آب و خاك بر تخريب زمين 
از اهمّيت زيادى برخوردار است.

فقدان مزارع توربين بادى در كاهش انرژى باد و به تبع آن افت فرسايش بادى 8
بعد از توربين ها در منطقه نيز باعث بيابان زايى مى گردد.

بهره بردارى نادرست و بيش از حد از زمين هاى كشاورزى نقش مثبت در رشد 
بيابان زايى دارد . 

تأثير مزارع توربين بادى در كاهش چراى حيات وحش و تقليل جمعيت 9
پرندگان منطقه در فرآيند بيابان زايى مؤثر است.

كاهش بهره برى و ميزان توليدات زراعى در سطح استان به بيابان زايى كمك 
كرده است . 

سوزاندن بقاياى گياهى در اراضى كشاورزى نيز موجب شيوع تخريب زمين مى شود.تغيير موسمى جهت و شدت وزش بادهاى استان باعث توسعه اين روند مى شود.10

شاخص يا نشانگرهاى معيار « فعاليّت هاى انسانى »شاخص يا نشانگرهاى معيار «پوشش گياهى»رديف

بهره بردارى بى رويه از جنگل و جنگل تراشى باعث پيشرفت بيابان زايى شده 1
است.

بهره بردارى بى رويه از سفره هاى آب زيرزمينى كه منجر به شورى آب و خاك 
و بيالن منفى آب دشت ها مى شود.

هجوم آفات و بيمارى هاى گياهى را مى توان يكى از عوامل توسعه بيابان زايى 2
در منطقه قلمداد كرد.

تخريب و تبديل غيراصولى كاربرى اراضى و صنعتى شدن جامعه در شيوع 
بيابان زايى تأثيرگذار است.

اشتغال زايى، جاده سازى و توسعه شهر و روستاها در اراضى كشاورزى و مرتعى فقر پوشش گياهى و هوموس نيز بر رشد اين پديده مخرب تأثيرگذار است.3
موجب گسترش تخريب زمين مى گردد.

عدم تعادل بين تعداد دام و ظرفيت مرتع و چراى مفرط و خارج از فصل دام 4
نقشى بى بديل در بيابان زايى دارد.

افزايش و تراكم جمعّيت و به تبع آن افزايش نياز كشاورزى و دامدارى، باعث 
تشديد بيابان زايى مى شود.

معدن كاوى و تخريب ناشى از برداشت غيراصولى از معادن نيز به عنوان عوامل درصد تاج پوشش گياهان در عرصه يكى ديگر از عوامل بروز اين پديده است.5
تأثيرگذار در رشد اين پديده مطرح است.

مديريت غلط يا ضعيف خاك و اراضى به بيابانى شدن اراضى كمك مى كند.تركيب، تنوع و غناى گونه اى گياهان نيز در ايجاد اين پديده مؤثر است.6

7
آتش سوزى و از بين رفتن پوشش گياهى توسط بى احتياطى هايى كه منجر به 
آتش سوزى مى شود و همچنين كم بودن آتش برها در پيشروى بيابان موثر 

است.
بوته كنى از مراتع جهت تعليف دام و تأمين قسمتى از سوخت مورد نياز توسط 

عوامل انسانى تأثير بارزى در رشد اين مشكل دارد.

كشت و تكثير بى رويه گياهان مرتعى غيربومى و در نتيجه حذف گونه هاى 8
بومى منطقه نيز كمك به تخريب اراضى نموده است.

آلودگى آب هاى زيرزمينى از طريق پسماندهاى صنعتى، شهرى و كشاورزى 
يكى از عوامل مخّرب جهت رشد اين پديده محسوب مى شود.

غالب شدن گونه هاى مهاجم نظير اسپند در اثر تضعيف گونه هاى بومى در 9
عرصه در گسترش اين معضل موثر است.

آيش بلند مدت اراضى حساس به فرسايش نيز مى تواند در درازمدت به 
بيابان زايى كمك كند.

پوشش هاى گياهى يك ساله و علفى كه پراكنده و غيرمتراكم بوده موجب 10
تسريع تخريب اراضى و بيابان زايى مى شود.

مصرف گرايى و سود جويى عوامل انسانى هم از ديگر عوامل گسترش و پيشرفت 
بيابان زايى مى باشد.
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مرحله  اّولين  در  را  نشانگرها  از  هركدام  تأثير  ميزان   3 شكل 
فرآيند دلفى نشان مى دهد.

معيار «اقتصادى – اجتماعى»

معيار «آب»

معيار «فرسايش»

معيار «پوشش گياهى»

معيار «اقليم»

معيار «خاك و زمين شناسى»

معيار «كشاورزى»

معيار «فعالّيت هاى انسانى»

شكل 3. ميزان تأثير نشانگرها در مرحله اّول فرآيند دلفى
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معيارهاى بيابان زايى كه در مرحله نهايى فرآيند دلفى از تحليل 
و آناليز پرسشنامه ها به دست آمد به ترتيب اولويت شامل:

معيار فعالّيت هاى انسانى، معيار اقليم، معيار آب، معياراقتصادى 
– اجتماعى، معيار پوشش گياهى، معيار كشاورزى، معيار خاك و 

زمين شناسى و معيار فرسايش مى باشد.

به  نسبت  پاسخ دهندگان  تغييرات  درصد  نمودار   4 شكل 
نشان  پالت  باكس  صورت  به  را  بيابان زايى  مختلف  معيارهاى 
كمى  رتبه  بيابان زايى  معيارهاى  تمام  در  نمودار  اين  در  مى دهد. 
و  سّوم  و  دّوم  اّول،  چارك هاى  داده،  پائين ترين  داده،  باالترين 

همچنين داده هاى انحرافى نشان  داده شده است.

شكل 4. نمودار درصد تغييرات پاسخ دهندگان در معيارهاى مختلف

رسم ماتريس ها و تعريف سناريو
پيشرفت  چگونگى  اساس  بر  آينده  از  را  خود  پيش بينى  مي توان 
نظر  در  كه  دهند  رخ  آينده   در  زيادى  اتفاقات  كرد.  تنظيم  متغّيرها 
آينده  پيش بينى  اصلى،  مسئله  مي دهد  نشان  مهم  ايده  اين  داشتن 
كدام  اينكه  به  توّجه  بدون  است،  آن  براى  شدن  آماده  بلكه  نيست؛ 
اتّفاق در آينده رخ خواهد داد؛ لذا در اين قسمت به ترتيب اولويت به 
دست آمده از بين معيارها، دو به دو آن ها را در يك دستگاه ماتريس 

متقاطع قرار داده و براى هريك از ربع هاى ماتريس حاصل با توجه 
به شرايطى كه ماتريس نشان مى دهد، داستان سناريوى مربوطه آورده 
شده است. در شكل 5 نمونه اى از اين ماتريس فعاليت انسانى و 
اقليم تهيه شده است. از آنجايى كه بيشترين تأثير را در بيابان زايى 
بيشترين  كه  شد  آن  بر  سعى  پس  داشتند؛  اقليمى  عوامل  منطقه 

تمركز بر روى اين عامل باشد.

شكل 5. ماتريس معيارهاى فّعالّيت هاى انسانى و اقليم
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سناريو 1

فعاليت هاى انسانى مديريت شده

فعاليت هاى انسانى مديريت نشده

شرايط نامناسب اقليمى شرايط مناسب اقليمى

سناريو 2

سناريو 4

سناريو 3
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سناريو اّول (فّعالّيت هاى انسانى مديريت شده و اثر مثبت اقليم)
در شرايطى كه فّعالّيت هاى انسانى مديريت شده باشد و اقليم 

داراى تأثير مثبت باشد، با وضعيت زير مواجه خواهيم شد:
بهره بردارى متعادل از سفره هاى آب زيرزمينى و جلوگيرى از   -

شورى آب و خاك و بيالن منفى آب دشت ها؛
عدم تخريب و تبديل غيراصولى كاربرى اراضى؛  -

توسعه متناسب شهر و روستاها، عدم اشتغال زايى و جاده سازى؛  -
نرخ متعادل رشد و تراكم جمعّيت و به تبع آن استفاده به مقدار   -

نياز از منابع كشاورزى و دامدارى؛
برداشت اصولى از معادن و فقدان معدن كاوى افراطى؛  -

مديريت صحيح خاك و اراضى؛  -
عدم بوته كنى جهت تعليف دام و عدم تأمين سوخت مورد نياز   -

از مراتع توسط عوامل انسانى؛
عدم آلودگى آب هاى زيرزمينى از طريق پسماندهاى صنعتى،   -

شهرى و كشاورزى؛
كشت و آيش مديريت شده اراضى حساس به فرسايش؛  -

فقدان مصرف گرايى و سود جويى عوامل انسانى؛  -
عدم استقرارخشكى ها و گستردگى مناطق با اقليم هاى خشك؛  -

دوره بازگشت كوتاه بارش ها در مناطق خشك؛  -
فراوانى كم بادها و شدت متعادل نيروى آن ها در منطقه؛  -

تغييرات ضعيف دما در شبانه روز و در طول سال؛  -
كمترشدن خشكسالى ها، عدم تغيير الگوى بارش و منّظم بودن   -

بارش هاى منطقه؛
حاصلخيزى خاك در اثر افزايش پوشش و كاهش فرسايش؛  -

تعادل تبخير و تعّرق؛  -
فقدان طوفان هاى گرد و غبار؛  -

بارش كافى ساالنه و همچنين شّدت متعادل بارندگى در استان   -
خراسان رضوى.

سناريو دّوم (فّعالّيت هاى انسانى مديريت نشده و مخّرب و اثر 
مثبت اقليم)

ولى  باشد  نشده  مديريت  انسانى  فّعالّيت هاى  كه  شرايطى  در 
اقليم داراى تأثير مثبت باشد، با وضعيت زير مواجه خواهيم شد:

به  منجر  كه  زيرزمينى  آب  سفره هاى  از  بى رويه  بهره بردارى   -

شورى آب و خاك و بيالن منفى آب دشت ها مى شود؛
شدن  صنعتى  و  اراضى  كاربرى  غيراصولى  تبديل  و  تخريب   -

جامعه در شيوع بيابان زايى تأثيرگذار است؛
اراضى  در  روستاها  و  شهر  توسعه  و  جاده سازى  اشتغال زايى،   -

كشاورزى و مرتعى موجب گسترش تخريب زمين مى گردد؛
افزايش و تراكم جمعّيت و به تبع آن افزايش نياز كشاورزى و   -

دامدارى، باعث تشديد بيابان زايى مى شود؛
معدن كاوى و تخريب ناشى از برداشت غيراصولى از معادن نيز   -

به عنوان عوامل تأثيرگذار در رشد اين پديده مطرح است؛
مديريت غلط يا ضعيف خاك و اراضى كمك به بيابانى شدن   -

اراضى مى نمايد؛
بوته كنى از مراتع جهت تعليف دام و تأمين قسمتى از سوخت   -
مورد نياز توسط عوامل انسانى تأثير بارزى در رشد اين مشكل 

دارد؛
صنعتى،  پسماندهاى  طريق  از  زيرزمينى  آب هاى  آلودگى   -
شهرى و كشاورزى يكى از عوامل مخّرب جهت رشد اين پديده 

محسوب مى شود؛
در  مى تواند  نيز  فرسايش  به  حساس  اراضى  بلندمدت  آيش   -

درازمدت به بيابان زايى كمك كند؛
عوامل  ديگر  از  هم  انسانى  عوامل  سود جويى  و  مصرف گرايى   -

گسترش و پيشرفت بيابان زايى مى باشد؛
عدم استقرار خشكى ها و گستردگى مناطق با اقليم هاى خشك؛  -

دوره بازگشت كوتاه بارش ها در مناطق خشك؛  -
فراوانى كم بادها و شدت متعادل نيروى آن ها در منطقه؛  -

تغييرات ضعيف دمادر شبانه روز و در طول سال؛  -
كمترشدن خشكسالى ها، عدم تغيير الگوى بارش و منظم بودن   -

بارش هاى منطقه؛
حاصلخيزى خاك در اثر افزايش پوشش و كاهش فرسايش؛  -

تعادل تبخير و تعّرق؛  -
فقدان طوفان هاى گرد و غبار؛  -

بارش كافى ساالنه و همچنين شّدت متعادل بارندگى در استان   -
خراسان رضوى.
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سناريو سّوم (فّعالّيت هاى انسانى مديريت نشده و مخّرب و اثر 
منفى اقليم)

در شرايطى كه فّعالّيت هاى انسانى مديريت نشده باشد و اقليم 
نيز داراى تأثير منفى باشد، با وضعيت زير مواجه خواهيم شد:

به  منجر  كه  زيرزمينى  آب  سفره هاى  از  بى رويه  بهره بردارى   -
شورى آب و خاك و بيالن منفى آب دشت ها مى شود؛

شدن  صنعتى  و  اراضى  كاربرى  غيراصولى  تبديل  و  تخريب   -
جامعه در شيوع بيابان زايى تأثيرگذار است؛

اراضى  در  روستاها  و  شهر  توسعه  و  جاده سازى  اشتغال زايى،   -
كشاورزى و مرتعى موجب گسترش تخريب زمين مى گردد؛

افزايش و تراكم جمعّيت و به تبع آن افزايش نياز كشاورزى و   -
دامدارى، باعث تشديد بيابان زايى مى شود؛

معدن كاوى و تخريب ناشى از برداشت غيراصولى از معادن نيز   -
به عنوان عوامل تأثيرگذار در رشد اين پديده مطرح است؛

مديريت غلط يا ضعيف خاك و اراضى كمك به بيابانى شدن   -
اراضى مى نمايد؛

بوته كنى از مراتع جهت تعليف دام و تأمين قسمتى از سوخت   -
مورد نياز توسط عوامل انسانى تأثير بارزى در رشد اين مشكل 

دارد؛
صنعتى،  پسماندهاى  طريق  از  زيرزمينى  آب هاى  آلودگى   -
شهرى و كشاورزى يكى از عوامل مخّرب جهت رشد اين پديده 

محسوب مى شود؛
در  مى تواند  نيز  فرسايش  به  حساس  اراضى  بلندمدت  آيش   -

درازمدت به بيابان زايى كمك كند،
عوامل  ديگر  از  هم  انسانى  عوامل  سود جويى  و  مصرف گرايى   -

گسترش و پيشرفت بيابان زايى است،
خشك،  اقليم هاى  با  مناطق  گستردگى  و  خشكى ها  استقرار   -
از  يكى  منطقه  در  گرم  هواى  فشار  سيستم هاى  وجود  دليل  به 

عوامل بيابان زايى است؛
خاطر  به  خشك  مناطق  در  بارش ها  طوالنى  بازگشت  دوره   -
ديگر  از  نيز  زمين  كره  جهانى  شدن  گرم  و  اقليمى  تغييرات 

عوامل تخريب زمين است؛
در  مى تواند  منطقه  در  آن ها  نيروى  شدت  و  بادها  فراوانى   -

بيابان زايى نقش مهّمى داشته باشد؛
همچنين  سال،  طول  در  و  روز  شبانه  در  دما  شديد  تغييرات   -
گرماى منطقه با توجه به خشك و نيمه خشك بودن اقليم منطقه 
بر اساس طبقه بندى دومارتن در توسعه بيابان زايى مؤثر است؛

خشكسالى هاى مكرر به علت تغيير الگوى بارش و نامنظم بودن   -
بارش هاى منطقه در تخريب زمين در منطقه مؤثر است؛

پديده  در  اقليم  تغيير  بر  آن  اثر  و  زمين  كره  جهانى  شدن  گرم   -
بيابان زايى نقش مهّمى دارد؛

افزايش  و  پوشش  كاهش  اثر  در  خاك  حاصل خيزى  افت   -
فرسايش ارتباط مستقيمى با بيابان زايى دارد؛

تبخير و تعّرق زياد به علت عرض جغرافيايى كشور و استان و   -
خورشيد يكى ديگر از عوامل اين پديده  تابش  همچنين زاويه 

است؛
طوفان هاى گرد و غباركه در اثر تفاوت هاى دمايى شديد شب   -
و روز در منطقه مى باشد، به پيشروى بيابان زايى كمك مى كند؛
كمبود بارش ساالنه و همچنين شدت بارندگى در استان خراسان   -

رضوى در تخريب زمين مؤثر است.
منفى  اثر  و  شده  مديريت  انسانى  (فّعالّيت هاى  چهارم  سناريو 

اقليم)
در شرايطى كه فّعالّيت هاى انسانى مديريت شده باشد و اقليم 

داراى تأثير منفى باشد، با وضعيت زير مواجه خواهيم شد:
بهره بردارى متعادل از سفره هاى آب زيرزمينى و جلوگيرى از   -

شورى آب و خاك و بيالن منفى آب دشت ها؛
عدم تخريب و تبديل غيراصولى كاربرى اراضى؛  -

توسعه متناسب شهر و روستاها، عدم اشتغال زايى و جاده سازى؛  -
نرخ متعادل رشد و تراكم جمعّيت و به تبع آن استفاده به مقدار   -

نياز از منابع كشاورزى و دامدارى؛
برداشت اصولى از معادن و فقدان معدن كاوى افراطى؛  -

مديريت صحيح خاك و اراضى؛  -
عدم بوته كنى جهت تعليف دام و عدم تأمين سوخت مورد نياز   -

از مراتع توسط عوامل انسانى؛
عدم آلودگى آب هاى زيرزمينى از طريق پسماندهاى صنعتى،   -

شهرى و كشاورزى؛
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كشت و آيش مديريت شده اراضى حساس به فرسايش؛  -
فقدان مصرف گرايى و سود جويى عوامل انسانى؛  -

خشك،  اقليم هاى  با  مناطق  گستردگى  و  خشكى ها  استقرار   -
از  يكى  منطقه  در  گرم  هواى  فشار  سيستم هاى  وجود  دليل  به 

عوامل بيابان زايى است؛
خاطر  به  خشك  مناطق  در  بارش ها  طوالنى  بازگشت  دوره   -
ديگر  از  نيز  زمين  كره  جهانى  شدن  گرم  و  اقليمى  تغييرات 

عوامل تخريب زمين است؛
در  مى تواند  منطقه،  در  آن ها  نيروى  شدت  و  بادها  فراوانى   -

بيابان زايى نقش مهّمى داشته باشد؛
همچنين  سال،  طول  در  و  روز  شبانه  در  دما  شديد  تغييرات   -
گرماى منطقه با توجه به خشك و نيمه خشك بودن اقليم منطقه 
بر اساس طبقه بندى دومارتن در توسعه بيابان زايى مؤثر است؛

خشكسالى هاى مكرر به عّلت تغيير الگوى بارش و نامنظم بودن   -
بارش هاى منطقه در تخريب زمين در منطقه مؤثر است؛

پديده  در  اقليم  تغيير  بر  آن  اثر  و  زمين  كره  جهانى  شدن  گرم   -
بيابان زايى نقش مهّمى دارد؛

افزايش  و  پوشش  كاهش  اثر  در  خاك  حاصل خيزى  افت   -
فرسايش ارتباط مستقيمى با بيابان زايى دارد؛

تبخير و تعّرق زياد به علت عرض جغرافيايى كشور و استان و   -
خورشيد يكى ديگر از عوامل اين پديده  تابش  همچنين زاويه 

است؛
طوفان هاى گرد و غباركه در اثر تفاوت هاى دمايى شديد شب   -
و روز در منطقه مى باشد، به پيشروى بيابان زايى كمك مى كند؛

كمبود بارش ساالنه و همچنين شّدت بارندگى در استان خراسان   -
رضوى در تخريب زمين مؤثر است.

اولّويت بندى سناريوها از نظر شدت بحرانى بودن شرايط:
سناريوى سّوم (سناريو سّوم، فّعالّيت هاى انسانى مديريت نشده   .1

و مخّرب و اثر منفى اقليم).
سناريو دّوم (فّعالّيت هاى انسانى مديريت نشده و مخّرب و اثر   .2

مثبت اقليم).
منفى  اثر  و  شده  مديريت  انسانى  (فّعالّيت هاى  چهارم  سناريو   .3

اقليم).

مثبت  اثر  و  شده  مديريت  انسانى  (فّعالّيت هاى  اّول  سناريو   .4
اقليم).

در وخيم ترين سناريوى اين ماتريس كه سناريوى سّوم مى باشد، 
تاثيرگذارترين و قوى ترين شاخص ها به ترتيب زير مى باشد:

بهره بردارى بى رويه از سفره هاى آب زيرزمينى؛  -
مديريت غلط يا ضعيف خاك و اراضى؛  -

شدن  صنعتى  و  اراضى  كاربرى  غيراصولى  تبديل  و  تخريب   -
جامعه؛

افزايش و تراكم جمعّيت و به تبع آن افزايش نياز كشاورزى و   -
دامدارى؛

بوته كنى از مراتع جهت تعليف دام و تأمين قسمتى از سوخت   -
مورد نياز توسط عوامل انسانى؛

مصرف گرايى و سود جويى عوامل انسانى؛  -
آيش بلندمدت اراضى حساس به فرسايش؛  -

آلودگى آب هاى زيرزمينى از طريق پسماندهاى صنعتى، شهرى   -
و كشاورزى؛

اراضى  در  روستاها  و  شهر  توسعه  و  جاده سازى  اشتغال زايى،   -
كشاورزى و مرتعى؛

از  غيراصولى  برداشت  از  ناشى  تخريب  و  معدن كاوى  شاخص   -
معادن؛

خشكسالى هاى مكرر به علت تغيير الگوى بارش و نامنظم بودن   -
بارش هاى منطقه؛

افزايش  و  پوشش  كاهش  اثر  در  خاك  حاصلخيزى  افت   -
فرسايش؛

به  خشك،  اقليم هاى  با  مناطق  گستردگى  و  استقرارخشكى ها   -
دليل وجود سيستم هاى فشار هواى گرم در منطقه؛
گرم شدن جهانى كره زمين و اثر آن بر تغيير اقليم؛  -

خاطر  به  خشك  مناطق  در  بارش ها  طوالنى  بازگشت  دوره   -
تغييرات اقليمى و گرم شدن جهانى كره زمين؛

تبخير و تعّرق زياد به علت عرض جغرافيايى كشور و استان و   -
همچنين زاويه تابش خورشيد؛

كمبود بارش ساالنه و همچنين شدت بارندگى در استان خراسان   -
رضوى؛
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فراوانى بادها و شدت نيروى آن ها در منطقه؛  -
همچنين  سال،  طول  در  و  روز  شبانه  در  دما  شديد  تغييرات   -
گرماى منطقه با توجه به خشك و نيمه خشك بودن اقليم منطقه 

بر اساس طبقه بندى دومارتن؛
طوفان هاى گرد و غبار كه در اثر تفاوت هاى دمايى شديد شب   -

و روز در منطقه است.

بحث و نتيجه گيرى
و  بيابان زايى  مؤثر  عوامل  شناسايى   ، مّلى  عمل  برنامه هاى  هدف 
خشكسالى  اثرات  كاهش  و  بيابان زايى  با  مقابله  عملى  معيارهاى 
خشك سالى،  اثرات  تعديل  و  بيابان زايى  با  مقابله  (قانون  است 
با  مقابله  در  موّفقّيت  كه  اصل  اين  به  راسخ  اعتقاد  با   .(1380
در  يكپارچه اى  رهيافت  و  هماهنگ  ّيت هاى  فعال مستلزم  بيابان زايى 
بهبود اقتصاد و معيشت مردم محّلى، مديريت پايدار منابع طبيعى و 
مشاركت مردمى است، چارچوب برنامه اقدام مّلى ايران بر سه محور 
استوار گرديده است: (برنامه اقدام مّلى مقابله با بيابان زايى، 1383)

افزايش  طريق  از  مبتالبه  مناطق  در  پايدار  معيشت  از  حمايت   -
درآمد ها، اشتغال زايى و بهبود استاندارد هاى اقتصادى و اجتماعى؛ 
حمايت از مديريت پايدار منابع طبيعى از طريق حفاظت، احيا،   -

توسعه، و بهره بردارى پايدار آن ها؛
برنامه ريزى،  تصميم گيرى،  در  محّلى  جوامع  نقش  تقويت   -

طّراحى، اجرا، نظارت و ارزيابى.
اقتصادي- بزرگ  معضل  يك  به  عنوان  بيابان زايى  امروزه 

و  روبيو  مطالعات  با  كه  است  رسيده  اثبات  به  محيطى  و  اجتماعى 
ركاتاال، 2005 مطابقت دارد. در اين تحقيق از مهمترين عوامل موثر 
اختصاصى،  با يافته هاى  شد كه  شناخته  اقليم  معيار  بيابان زايى،  در 
1389 همخوانى دارد. از عوامل موثر ديگر در فرآيند تخريب زمين 
تغييرات  و  انسانى  فعالّيت هاى  معيار  به  مى توان  شدن  بيابانى  و 
محيطى اشاره كرد كه اكبرى و ضيائى 1393؛ اكبرى و همكاران 

در 1387 نيز به اين مورد اشاره داشتند.
 در اين پژوهش از روش آينده پژوهى و ترسيم سناريو استفاده 
از  و  اشاره  روش  اين  با  نيز   ،2003 بندهولد  و  ليندگرن  كه  شد 
آن استفاده كرده و به اهداف مطالعاتى خود رسيدند. روش ترسيم 

مطالعه  در  موجود  شيوه هاى  بهترين  از  ممكن  آينده هاى  و  سناريو 
آينده پژوهى مى باشد كه با پژوهش ها و يافته هاى صادقى و آمره ئى 
هولوى،  سال 1392،  در  همكاران  و  تاج آبادى  و  سال 1392  در 
2012، مطابقت دارد. با دسته بندى انواع سناريوسازى و پيش بينى 
به روش اصلى در مواجهه با عدم اطمينان محيطى به اطالعات مورد 

نظر دست يافتيم. 
موّفقّيت هاى  ايران،  در  بيابان زايى  با  مقابله  اقدامات  اگرچه 
بسيارى به دنبال داشته است، اّما نبود يكپارچه نگرى و كم توّجهى به 
تفاوت هاى موجود در ويژگي هاى اقتصادى – اجتماعى مناطق مختلف، 
مانع از افزايش بازده فّعالّيت ها گرديده است. به استناد مصوبات كميته 
مّلى بيابان زدايى كشور در سطح كالن، 9 راهبرد به اجرا درخواهند 
آمد كه عبارت اند از: (برنامه اقدام مّلى مقابله با بيابان زايى، 1383)

تمام  در  پايدار  توسعه  اصول  و  جامع  نگرش  نمودن  لحاظ   -
برنامه هاى وزارتخانه ها و نهادها به ويژه آن هايى كه فعاليت شان 
و  طبيعى  منابع  كشاورزى،  خاك،  آب،  با  رابطه  در  نحوى  به 

محيط زيست مى باشد؛
تنظيم  و  جمعيت  كنترل  سياست هاى  اعمال  تداوم  بر  تأكيد   -

خانواده به ويژه در مناطق روستايى و عشايرى؛
اولويت بخشى به اقدامات بازدارنده بيابان زايى؛  -

طريق  از  بيابان زايى  از  جلوگيرى  به  مربوط  فناورى هاى  ارتقا   -
بر  استفاده  بر  تأكيد  با  آموزشى  و  تحقيقاتى  برنامه هاى  توسعه 

دانش و فناورى هاى بومى؛
بررسى قوانين موجود و وضع قوانين الزم، متناسب با برنامه هاى   -

توسعه پايدار در راستاى جلوگيرى از پديده بيابان زايى؛
خطرات  ساختن  روشن  به منظور  عمومى  آگاهى هاى  افزايش   -

بيابان زايى؛
و  برنامه ريزى،مديريت  در  مردم  بيشتر  مشاركت  زمينه سازى   -

اجراى پروژه هاى بيابان زدايى؛
اهداف  به  دستيابى  براى  مالى  منابع  تأمين  به  اولويت بخشى   -

برنامه هاى اقدام ملى بيابان زدايى؛
به كارگيرى روش هاى مناسب براى توسعه تحقيقات كاربردى   -

و تلفيق آن ها با دانش بومى.
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پژوهش  اين  از  حاصل  بيابان زايى  عوامل  ترتيب  به  باتوجه   
براى هركدام از معيارها راهبردهاى مناسب با آن شرايط آورده شده 
هماهنگ  و  يكپارچه  ارتباط  ايجاد  هدف  با  كه  برنامه ها  اين  است. 
بين بخش هاى درگير با مسائل بيابان زايى و نيز تعديل نارسايى هاى 
ناشى از بخشى نگرى در برنامه ها تدوين گرديد، نشان داد كه عامل 
اقليمى و عامل انسانى در رشد بيابان زايى نقش چشمگيرى را ايفا 
معيارهاى  با  متناسب  راهبردهاى  بهترين   6 شكل  در  مى نمايند. 

فّعالّيت هاى انسانى و اقليم آورده شده است.

                
شكل 6. بهترين راهبردهاى متناسب با معيارهاى فّعالّيت هاى انسانى 

و اقليم

راهبردهاى معيار فّعالّيت هاى انسانى
 برنامه جذب مشاركت مردمى و آموزش هاى عمومى از طريق:

نظارت و ارزيابى مشاركتى؛  -
تمركززدائى از تصميم گيرى هاى دولتى؛  -

ارتقاى سطح آگاهى هاى عمومى در مورد بيابان زايى و مديريت   -
بيابان زايى؛

باال بردن ظرفيت سازمان ها و تشكل هاى مردمى؛  -
ايجاد ساختار مناسب براى جذب مشاركت زنان در توسعه؛  -

مشاركت  جذب  و  تشكيل  براى  مناسب  ساختار  ايجاد   -
سازمان هاى غيردولتى؛

واگذارى بهره بردارى از عرصه هاى منابع طبيعى به مردم.  -
از  بومى  دانش  با  آن  تلفيق  و  كاربردى  تحقيقات  توسعه  برنامه هاى 

طريق:
شناخت دانش بومى؛  -

مديريت  عرصه  در  كاربردى  تحقيقات  و  بومى  دانش  تلفيق   -
منابع طبيعى؛

تشكيل نظام مناسب تحقيقات كاربردى دانش بومى؛  -

تدوين برنامه پااليش دانش بومى.  -
برنامه هاى اصالح قوانين از طريق:

اصالح فرآيند قانون گذارى با رويكرد مشاركت مردمى؛  -
اصالح فرآيند  انتشار قانون در ايران؛  -

و  بيابان  به  مربوط  مقررات  و  قوانين  مجموعه  علمى  تدوين   -
مديريت بيابان زايى؛

صنفى سازى قوانين و مقررات؛  -
همسوسازى مقررات داخلى با مقررات كنوانسيون.  -

سازمان دهى تشكيالت و اصالح نظام برنامه ريزى از طريق:
طّراحى الگوى برنامه ريزى مبتنى بر توسعه پايدار در كشور؛  -

برنامه سازمان دهى مجدد مديريت توسعه و عمران روستايى و   -
عشايرى؛

زيست محيطى  مديريت  ساختار  مجدد  سازمان دهى  برنامه   -
كشور؛

برنامه انسجام بخشى به مديريت تأمين، توسعه و بهره بردارى از   -
منابع آب كشور.
راهبردهاى معيار اقليم

تعديل آثار خشك سالى؛  -
بهره گيرى از سيستم هاى هشداردهنده ماهواره اى؛  -

استفاده از داده هاى ايستگاه هاى جديد اقليمى؛  -
اصالح روش هاى زراعى در راستاى كاهش اثرهاى خشك سالى؛  -

تأمين منابع آب در مناطق مبتالبه؛  -
بخش  در  خشك سالى  اضطرارى  واكنش  جامع  طرح  تدوين   -

كشاورزى(مديريت بحران).
با بررسى مهم ترين و اصلى ترين عوامل موثر در فرآيند بيابانى 
بررسى  و  سناريوها  ماتريس  تهيه  و  رضوى  خراسان  منطقه  شدن 
انواع شرايط و آينده هاى پيش رو، راهبردهاى موجود براى مقابله و 

مديريت شرايط مختلف ليست گرديد.
سپاسگزارى

اين پژوهش قسمتى از نتيجه پايان نامه كارشناسى ارشد دانشكده 
منابع طبيعى و محيط زيست دانشگاه فردوسى مشهد مى باشد؛ لذا 
بر خود الزم مى دانم از كليه كسانى كه در اين تحقيق ما را يارى 

نموده اند، كمال تشكر را داشته باشم.

  

  

  

 

  
    

 

    
 

برنامه جذب مشاركت مردمى و آموزش هاى عمومى
برنامه هاى توسعه تحقيقات كاربردى و تلفيق آن با دانش بومى

برنامه هاى اصالح قوانين
سازمان دهى تشكيالت و اصالح نظام برنامه ريزى
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