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 داری دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهدرتعاستادیار گروه م

 علی اصغر طالبان فرد

 کارشناس ارشد منابع طبیعی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی و معاون فنّی

 چکیده

 مهیک، ندر مناطق خش زمین یکیولوژیب دیخاک و توان تول یزیباعث کاهش حاصلخبه عنوان یک تهدید خسارت بار،  تخریب زمین 

وسعه ت راستایکه در  ی مانند تخریب زمینعیکنترل مخاطرات طب یهااثر بخش بودن پروژه. گرددیخشک و خشک جنب مرطوب م

لذا این تحقیق با هدف  اقتصادی و محیطی مشخص خواهد شد. -های اجتماعیبا استفاده از شاخص شوند،یو اجرا م یطراح داریپا

تی، در های اجتماعی، اقتصادی و محیط زیسزایی مبتنی بر تعدادی از شاخصهای کنترل و گسترش بیابانزیابی اثر پروژهبررسی و ار

مناطق بیابانی غرب استان خراسان رضوی انجام شد. در این پژوهش از روش پرسشنامه استفاده گردید و بخشی از اطّلاعات توسط 

های مهاجرت و آموزش، و در ر منطقه مورد مطالعه استخراج شد. از بُعد اجتماعی از شاخصهای ارزیابی مشارکتی روستایی دگزارش

صورت گرفت.  SPSS منظر اقتصادی از شاخص میزان درآمد و هزینه ها استفاده گردید. تحلیل محاسبات کمّی نتایج در محیط آماری

 یاست، برابوده  های اجتماعی و اقتصادیایی در بهبود وضعیّت شاخصزهای کنترل بیاباننتایج بدست آمده بیانگر اثر بخش نبودن پروژه

 4است و منجر به مهاجرت  افتهی شیدرصد افزا 8/2شروع به کار کرده،  ابانیکه پروژه کنترل ب ریسال اخ 5 یمثال شاخص مهاجرت ط

ذار بوده است. نتایج بررسی شاخص محیطی نیز های آموزشی تا حدودی اثرگو تنها در برخی از جنبه خانوار از روستا به شهر شده است

پروژه  شبردیپ یبرا یعدم وجود بودجه کاف لیبه دل ییزاابانیب ندیروان و توسعه فرآ یآب منطقه، حرکت ماسه ها یکه شورنشان داد 

 در منطقه، همچنان ادامه دارد. یساز ایاح یها اتیو عمل ابانیکنترل ب

 ، خراسان رضویSPSSاقتصادی، -های اجتماعییی، شاخصزاتوسعه بیابان های کلیدی:واژه
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 مقدمه -1

 -یو اقتصطططاد یزیسطططت طیاغلب توسطططط عوامل مح تخریب زمین  

بوجود  یمطلّی و جهططان ،یمطحطلّط هططایاسیططدر مطقط ،یاجطتطمططاعط

 Rubio and ;Bochet,2002, .( 2002, Rubio and)دیآیم

Recatala  طق دچار منا نیدرصد ا 20براساس آمار موجود حدود

 یمدهاایاز پ یاگسطططترده فیط جهیبوده و در نت بیاز تخر یدرجات

را در  یاسطططیاجتماعی و سططط-یاقتصطططاد ،یفرهنگ ،یسطططتیز طیمح

(. 1UNEP ,1992) بوجود آورده اسططططتمختلف  هططایاسیططمق

( خسططارت 2004سططازمان ملل  ) سططتیز طیبراسططاس آمار برنامه مح

دلار در  اردیلیم 42سالانه  ییزاابانیبتخریب زمین و از  یناش یجهان

 ریزایی فقبیابان (.Nunez et al., 2009سطال برآورد شطده است )

 مهیخشططک و خشک ن مهیمناطق خشطک، ن یهاسطت یشطدن اکوسط

(. 2UNCED ,1992اسططت ) یانسططان یهاتیمرطوب توسططط فعال

 یهانیزم یجطدی برا یدیطتهطد ییزاابطانیطو ب نیسطططرزم بیطتخر

. عواقب هشدار دهنده شوندیحسوب مدر سراسر جهان م زیحاصلخ

کاهش  ،ییغذا ولاتمحصططط دیعبطارتند از  کاهش تول دیطتهطد نیا

 ده،ید بیمناطق آس یریپذ بیآس شیبه آب پاک، افزا یدسطترسط

 تیّواقع  .(Nkonya et al, 2011فقر ) شیو  افزا ییغذا ینطاامن

امعه قشر از آحاّد ج نیرتریپذ بیو آس نیرتریآن است که اغلب فق

 یاامدهیپ ریدر حال توسططعه، تحت ت ث یدر کشططورها ییروسططتا ی

قرار دارند و   نیسطططرزم بیو تخر یعیاز مخاطرات طب یمخرب برخ

 یعیافراد وابسته به منابع طب نیا شطتیاسطت که مع نیامر ا نیعلّت ا

 یردگگسططت زیو ن داریبا توجه به نقش مردم در توسططعه پا. باشططد یم

ضطططرورت  دار،یآن در توسطططعه پا تیطکشطططور و اهمّ یعیمنطابع طب

ت مدیریّ .گرددیمشخص م یعیمنابع طب تیریمردم در مد یهمکار

                                                           
1 United Nations environment programme 

منابع طبیعی به سطوی یکاارچگی، رویکردهای مبتنی بر اکوسططیست  

خطدمات ارزشطططمند از گیری برای اطمینطان تصطططمی  در راسطططتطای

 ( و )برکس،2015 لانگ و همکاران،) را به دنبال دارد اکوسططیسططت 

ین رویکردها مزایای متعددی را که اکوسیست  ها ارائه می . ا(2012

دهنطد، مطانند حفا ت از گونه ها، معیشطططت، اشطططتشال، ارزش های 

هیکس و )  رنططدیگ یدر نظر م ،فطرهطنطگی، عططدالططت و آگططاهی

(. آنهطا همچنین به دنبال بهبودی 2014( و )چطارلز،2012همکطاران،

ر میان مبود دمبانی علمی برای تصططمی  گیری با برجسططته سططازی ک

 قیدوره های مدیریت اقدامات که از طر در خدمات اکوسطططیسطططت 

(، پیش بینی غیر 2010لینک،هسطططتند )، شطططود ی اهر م نیگزیجطا

ز، چارلمسطتقی  عواقب اقدامات بر اجزای ارزشطمند این سیست  ها )

و حفا ت از اجزای سططیسططت  هایی  (2012و)بن و همکاران، (2001

اغلب   (. 2002فولک،کنند )مین میرا تضطططپایداری بیشطططتری که 

 داریکطه در جهطت توسطططعه پا یعیکنترل مخطاطرات طب یهطاپروژه

 عهتوسطط یمهندسطط یهاتحت عنوان پروژه شططوند،یو اجرا م یطراح

 یهاتوسعه، علاوه بر جنبه یمهندسط یپروژه کی. گردندیم یمعرف

 ود وب زین یسططتیز طیو مح یاجتماع ،یجوانب اقتصططاد یدارا ،یفنّ

 ها وو اثر بخش بودن پروژه تیّچهارچوب آنچه که موفق نیدر هم

 یهمزمان و هماهنگ یرسططبرّ کند،یم نیتوسططعه را تضططم یهابرنامه

 نیرابناب آنهاسططت. نیتعاملات ب قیدق تها و شططناخجنبه نیا یهمه

از جمله  ییجامعه روسطططتا یاقتصطططاد یشطططناخت سطططاختار اجتماع

ورد در برخ ییضع جوامع روستا. وشودیمحسوب م یکار قاتیتوف

 یهایژگیو یاقتصطططاد یاجتماع یهانهیدر زم ،ییزاابانیب دهیبطا پد

 طی(. با توجه به شططرا1292، و همکاران یخود را دارد )اکبر خاصّ

عوامل  نییپا ییکارا ،ییحاک  بر جوامع روسططتا یاقتصطاد یاجتماع

2 United Nations Conference on Environment 

Development 
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اده از فدر اسططت یمختلف اقتصططاد روسططتا، ناتوان یهادر بخش دیتول

 یها ریمتش نیامکانات موجود و اسطتفاده نادرست از آنها، از بارزتر

یم یعیدر سطح منابع طب ییاسطت که باعث کاهش کارا یاقتصطاد

مناسططب در جهت  تیریدر واقع با اعمال مد (.1222، اریخت)ب گردد

و  یانسطططان از نظر اقتصطططاد یهارفتطار هطا و نگرش ابطان،یطکنترل ب

 اصطططلا  ایدرسطططت و  عتیو طب سطططتیز طیحنسطططبت به م یاجتماع

 ستیز طیمنابع مح دارینگرش توسعه پا نیا تیکه در نها شطود،یم

در  (.1995همانند آب و خاک را به دنبال دارد )شاراما و همکاران،

فر و همکاران (، صططابری1295های نژادی و همکاران )طی پژوهش

ین مهّ  دست توان به ا(، می1290( و حسن نژاد و همکاران )2012)

هطای مطدیریطت و کنترل بیابان در جوامع محلی و یطافطت کطه پروژه

روسططتایی، اشططتشال زایی، افزایش درآمد و مشططارکت مردمی را به 

دنبال داشطططته اسطططت. در صطططورتی که مطالعات آنکانیا و همکاران 

( حاکی از آن اسطططت که از جنبه های اقتصطططادی با توجه به 2011)

زایی در مناطق روسططتایی و کاهش سططرمایه افزایش گسططتره ی بیابان

گذاری در جهت احیای این مناطق، هزینه های انسانی را بالا برده و 

 اصطلی و نهایی در نتیجه روند مهاجرت را می افزاید. بنابراین هدف

این تحقیق، یافتن پاسطخی مناسطب و قطعی برای این پرسش که آیا 

های اجتماعی و  پروژه هطای مطدیریطت و کنترل بیابان بر شطططاخص

ا خیر، اند یاقتصططادی منتخب در این پژوهش اثربخشططی مفید داشططته

 باشد.می

 مواد و روش ها

 معرّفی منطقه مورد مطالعه

شطططری ایران، در مناطق غرب و جنوب غرب اسطططتان خراسطططان در   

 شططهرسططتان ، بیابانزایی به شططدّت در حال گسططترش اسططت.رضططوی

از مرکز  یلومتریک 290و در فاصططله  یبجسططتان واقع در جنوب غرب

 یونسیو  یمرکز یهادو بخش به نام یدارا ،یاستان خراسان رضو

و  به شری یو جنوب یمرکز یاستان ها یشطاهراه ارتباط ریمسط و در

 422252شطمال شطری کشطور قرار دارد. مسطاحت شطهرستان بال  بر 

درجه و  58تا  قهیدق 24درجه و  58 ییایافهکتار در مختصططات جشر

 قهیدق 55درجه و  24تا  قهیدق 15درجه و  24و  یطول شرق قهیدق 42

در  یریقرارگ لیمنطقه به دل  یقرار گرفته اسططت. اقل یعرض شططمال

 نیانگیو م یابانیطگرم و خشطططک و ب رانیا یمرکز ریکو هیطحطاشططط

 420شططامل  منطقه ی. منابع آبباشطدیم متریلیم 150حدود  یبارندگ

. شهرستان باشطدیم قیعم مهیو ن قیحلقه چاه عم 220رشطته قنات و 

 ت سا ییزداابانیب یچهار فقره طر  مشارکت مردم یبجستان دارا

 

 

و  دهیبه افراد واگذار گرد 24ماده  5و تبصطططره  2که در قالب ماده 

هکتار از  2100و در مجموع بال  بر  باشطططندیال مها فعّطر  یهمگ

هکتار تحت کشطططت  200و در بخش زراعت  اءیاح یابانیطمنطاطق ب

ژه پرو یهکتار باغ پسططته صططورت گرفته اسططت. اجرا 150علوفه و 

 یدر شطهرستان بجستان در مساحت 92ل در آذر ماه سطا کنترل بیابان

طر  در  نیو تاکنون توسطططعه ا دیهزار هکتار آغاز گرد 202بال  بر 

)گزارش دوسالانه فعالیّت  باشدیهدف در حال اجرا م یروسطتا 11

منطقه مورد مطالعه را  تیموقعّ 1شکل ترسطیب کربن در بجسطتان(. 

 .دهدینشان م

 

: موقعیّت منطقه مورد مطالعه1شکل
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 مورد مطالعه قهطاقتصادی من-اجتماعی یژگیو

در  یرینمک و قرارگ ریمجاورت با کو لیبه دلمنطقه مورد مطالعه 

و مشکلات حاصل از  یموسم یروزه و بادها 120 یمعرض بادها

فرسایش بادی باعث ایجاد خساراتی مالی به اراضی کشاورزی شده 

 یخشک لیمردم به دل یمال یهیبن دیکه ضعف شد یاز بُعد انسان است.

 ا،و به عبارتی از بین رفتن مشاغل آنها در روست د اشتشالمنطقه و کمبو

ی ناطقمداشته، از جمله  یتهران را در پ ژهینقاط به و ریمهاجرت به سا

 یامناسب بر یانه چندان دور منطقه یاندهیکه با گذر زمان و آ است

 یانون هاکنترل ک یلذا در راستا .باشدیم ییزاابانیب ندآیتوسعه فر

و  طیراه شبا توجه ب ،یابانیمناطق ب تیّریو مد یباد شیافرس یبحران

 پروژه های یاجرا یموجود، شهرستان بجستان برا یها لیپتانس

 92ز سال ا پروژه نیا یانتخاب شده است.اجرا باشدیم کنترل بیابان

ماکان آن ک یلیو تکم ییدر شهرستان بجستان آغاز شد و روند اجرا

 (.92-94فعالیت پروژه ترسیب کربن،)گزارش دوسالانه  ادامه دارد

 روش انجام کار

 هاانتخاب شاخص

با توجه به هدف تحقیق، که بررسی اثر پروژه های کنترل بیابان بر 

باشد، شاخص های مهاجرت، شاخص های اجتماعی و اقتصادی می

آموزش و میزان درآمد بررسی شدند، که در ادامه نحوه ی محاسبه 

 یتبه راح دیها باشاخصد در نظر داشت که ی آن را خواهی  دید. بای

ر بازه که د طیمح یهاباشند، به فشارها و استرس یریقابل اندازه گ

ل حسّاس باشند، قاب شودیاعمال م ست یمختلف به آن س یها یزمان

کنند که  ینیبشیرا پ یراتییقابل قبول باشند و تش جهیو در نت ینیبشیپ

و کنترل شود،  یریجلوگ یتیریتوسّط اقدامات مد تواندیم

شده  جادیا یهابه تنش تیو انسجام داشته باشند و در نها یکاارچگی

)کارینز و  پاسخ دهند یزمان راتییتش یتوسّط انسان در ط

را تحت عنوان  ازیابتدا اطلاعات مورد ن (.1992همکاران،

 شرفتیکه مرتبط با روند پ ییروستا یمشارکت یابیارز یهاگزارش

 ییزاانابیکنترل ب یهامنطقه تحت پوشش پروژه یهایازسنجیو ن

.  یکنیم یآورمرتبط، جمع یها ستگاهیرا از ادارات و ا باشندیم

 یفیک ینظر و بررس دطر  در منطقه مور یابیپس از مطالعه روند

وع به افراد منطقه، شر یروند اقتصاد تیو وضع یشتیمع شرفتیپ

زه که امرو ییهاشاخص نیترنامه بر اساس انتخاب مه طر  پرسش

 نامه که به صورتپرسش نی. ا یکنیم  باشند،یمطر  م اریبس

 ،یاجتماع لیاز قب ییگسسته طر  شده است، شامل بخش ها-وستهیپ

ند که هست یاست و هرکدام شامل سؤالات یستیز طیمحو  یاقتصاد

از اطلاعات در  یبخش عمده ا تواندیبه آنان، م یپاسخ افراد محلّ

لکه به شکل ب ،یفیها را نه تنها به صورت کپروژه یرتباط با اثربخشا

داده  از یادیبا حج  ز  قیکند. چون در تحق انیب زین یو عدد یکمّ

 از یعیداده ها حج  وس یبر رو اتیملع یکه اجرا  یها مواجه هست

 نرم افزار مناسب کیلذا استفاده از  خواهد داشت. زیمحاسبات را ن

با  یاریبس ی. در حال حاضر نرم افزار هاباشدیم یضرور یآمار

ش به رو  یما قصد دار باشدکهیو قدرت متفاوت موجود م ییکارا

به  دنیرسدر  یفیآمار توص نهیدر زم SPSSاستفاده از نرم افزار 

ر به دو نرم افزا نیتوسط ا یآمار لیتحل . یمورد نظر کار کن جهینت

 نیا در اکه م شود،یم  یتقس یو آمار استنباط یفیشکل آمار توص

 یبزرگ ریا مقادت  یکنیاستفاده م یفیبخش آمار توص شترازیپژوهش ب

 انیآن را ب جیبه صورت خلاصه، نتا  یدار اریکه از داده ها را در اخت

در منطقه هستند که  یما که همان مجموعه افراد ی. جامعه آمار یکن

 و در  یشد ایاز اطلاعات را از آنها جو یپرسشنامه بخش قیاز طر

خانوار و  2تعداد  ، یدهیم  یبه آنان تعم زیحاصل را ن جینتا ان،یپا

 .باشندینفرم 15 جمعاً
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 2شاخص آموزش -1

توان نرخ یا تى مربوط به سواد و آموزش مىهاى جمعیّاز شاخص 

 هر زا جمعیّت تحصیلنام و ادامه ثبت. ت را نام بردمیزان سواد جمعیّ

را اشتشال به تحصیل  کشور هاىدانشگاه و مدارس در سن و جنس

هاى پیش دبستانى تا پایان دوره نامند. افرادى را که از دورهمى

 آموزش وزارت نظرتحت  کشور پرورش و آموزش نظام در متوسطه

خواننند و افرادى که در مى 'آموزدانش'کنند پرورش تحصیل مى و

ت نظر وزارت هاى کشور تحهاى آموزش عالى و دانشگاهسهمؤسّ

فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش 

  'دانشجو'کنند، سات آموزش عالى تحصیل مىپزشکى و سایر مؤسّ

تى و اجتماعى و آموزشی، شوند. در مطالعات جمعیّنامیده مى

رابطه زیر نحوه  .نامندنیز مى  'لمحصّ'آموز و دانشجو را دانش

 (4UNDP, 2012(ان میدهد. محاسبه شاخص آموزش را نش

شاخص آموزش  = (شاخص پایه نرخ باسوادی)2/2  + 1/

  (           1)رابطه             (شاخص پایه نرخ ثبتنام در مدرسه)2

 5سن تحصیل -1-1

اى با توجه به شرایط و قوانین آن تعیین سن تحصیل در هر جامعه  

 2 دائىابت وّلاشود. در ایران، نخستین سن براى تحصیل در پایه مى

این  هاى دیگر نیز بر مبناىسال تمام در نظر گرفته شده و براى پایه

هاى اجتماعى افت تحصیلی، اقل و با مراعات سالسال، حدّ

 .اکثرى منظور شده استحدّ

 2نرخ اشتشال به تحصیل -1-2

                                                           
3 Education index 
4 United Nations Development programme 
5 Schooling Age 

نرخ اشتشال به تحصیل به دو صورت عمومی و ویژه مورد محاسبه 

نرخ  2نرخ اشتشال به تحصیل عمومی و رابطه  2گیرد. رابطه قرار می

 دهد.اشتشال به تحصیل ویژه را نشان می

نرخ اشتشال به تحصیل عمومی =  
جمعیّت 2 سال و بالاتر

جمعیّت در حال تحصیل
×   (2)رابطه    100

نرخ اشتشال به تحصیل ویژه =
جمعیّت 2 سال و بالاتر گروه مدنظر

جمعیّت در حال تحصیل ویژه
× 100 )رابطه    

2)                                                 

منظور از گروه ویژه مطر  شده در این بخش، آن دسته از کسانی  -

 باشند.هستند که در طی پژوهش و تحقیق ما، مدّ نظر می

 2شاخص مهاجرت   -2

امروزه رشد جمعیت از یک سو و محدودیّت منابع از سوی دیگر 

ئل و مشکلاتی شده است که در اکثر مناطق به ویژه زمینه ساز مسا

مناطق روستانشین، مهاجرت افراد با رده های سنّی مختلف به 

خصوص جوانان، به سمت کلان شهرها را افزایش داده است. 

مهاجرت گسترده از روستا به شهر می تواند به مسائل اقتصادی از 

(. 1282م،و مقدّ.)صبوحی قبیل بیکاری بالای شهری و فقر منجر شود

آنچه که در فرایند مهاجرتی قابل ت مل است، چرایی، علل و انگیزه 

های مهاجرت روستاییان، به سمت مراکز شهری میباشد. چراکه بسته 

اوت اقتصادی و همچنین تف -به ویژگی های طبیعی، شرایط اجتماعی

های قومی و فرهنگی روستاهای مبدأ مهاجرت، روستاییان با توجه 

داف عالیه زندگی از حیث معیشتی و رفاهی، دست به نقل به به اه

(. کمبود 1289مکان به شهرها میزنند )شمس الدینی و گرجیان،

امکانات، فقدان مشاغل مناسب برای افراد و از بین رفتن مشاغل 

6 Education Rate 
7 Immigration Index 
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ی کشاورزی به دلیل مدفون شدن اصلی روستاها از جمله حرفه

هجوم آن ها به سمت  اراضی طی فرآیند حرکت ماسه های بادی و

زمین های کشاورزی، که امروزه یکی از مه  ترین بحث های 

توان از جمله دلایل پژوهشی در زمینه ی منابع طبیعی است، را می

 4(. رابطه 1282شهر، دانست.)کشته، مهاجرت افراد از روستاها به

 نمایانگر شاخص مهاجرت است.

شاخص مهاجرت =
تعداد مهاجرت به خارج از منطقه

کل جمعیّت
×

1000                                                              (    4)رابطه

 8سرانه درآمد -2

 یتیّاز اهم یاسیاقتصاد س یمیاز مباحث قد یکیدرآمد، در  عیتوز

 دیاست که درآمد حاصل از تول نیبرخوردار است. منظور ا یاساس

 یاز بخشها کیهر  ایردد گ یم  یتقس دیعوامل تول انیچگونه م

طبعاً  دینابرابر عوامل تول عیبرند. توز یسه  م زانیچه م یاقتصاد

اتی، گسترش فاصله طبقخواهد شد.  زین دنامناسب درآم عیباعث توز

فزونی جمعیّت زیر خط فقر و ... توزیع نامتعادل درآمد و ثروت، 

همه جز علائ  آسیب سازی رفاه اجتماعی است. در مباحث 

صادی، و ایف دولت ها در سه زمینه تخصیص منابع، تثبیت و اقت

لذا . (1290)واعظی و زارع،وزیع درآمد مورد نظر قرار میگیردت

محاسبه اینکه میزان درآمد در یک منطقه چه مقدار میباشد، در 

جهت تحلیل و محاسبه شاخص توسعه انسانی آن ناحیه میتواند بسیار 

رانه درآمد را به صورت زیر نحوه محاسبه شاخص س مفید باشد.

 (1282کنید  )کشته، مشاهده می

شود و هر ( در نظر گرفته می*Yمتوسط درآمد در سال مورد نظر)

، 1گردد. روابط درآمد پایین تر از آن با روش های زیر محاسبه می

هرکدام به ترتیب نحوه محاسبه میزان درآمد و ساس مقایسه  2و  2

 باشد  آن با سال قبل می

 (1)رابطه        

. اگر 1  <Y<Y* ،               باشد  W(Y)=Y*                   

 (2)رابطه       

. اگر 2  Y<Y<2Y*           ، =Y*+2[(Y-Y*)1/2]    

 ( 2)رابطه       

*Y*<Y<3Y .چنانچه2                                         ، =Y*+2(Y*)1/2 

+ 3[(Y-2Y*)1/3] 

 حثنتایج و ب -3

 برّرسی شاخص میزان درآمد و هزینه ها  -

نتایج حاصل از بررسی پرسشنامه ها و استفاده از شاخص های نام 

برده و همچنین ارزیابی پروژه های کنترل و مدیریتی بیابان بر روی 

شاخص های منتخب در پژوهش در منطقه مورد مطالعه نشان داد که 

آمد هر خانوار یعنی در بخش هزینه و درآمد، نسبت هزینه به در

                                                           
8 Income Index 

میزان درآمد حاصله و هزینه های انجام شده را مورد بررسی قرار 

دهی . پس از مشاهده نتایج حاصل از پرسشنامه و محاسبات انجام 

شده، به بحث تقویّت معیشت رسیدی  که منظور از تقویّت معیشت، 

دهد تحلیلی از هزینه هایی که یک خانوار در طول یکسال انجام می

همچنین درآمد های یک خانوار در طول یکسال و نیز برّرسی و 

هزینه و درآمد مشاغل موجود در روستا است. با استفاده از این 

تحلیل و فکر کردن روی آن، درآمد ها و هزینه ها را میتوان مدیریّت 
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، های تقویِت و بهبود معیشتکرد و همچنین میتوان در برنامه ریزی 

باشد، از آنها بهره برد. در تحلیل یکی از اهداف توسعه پایدار می

 -2نسبت هزینه به درآمد  -1معیشت دو مورد را برّرسی میکنی   

، بیانگر هزینه های هر خانوار در طی 1نسبت هزینه به فایده. جدول

 باشد.یکسال می

 یکسال: هزینه های هر خانوار در طی 1جدول 

 دم ه دلیل عدر روستای قاس  آباد، بیشترین هزینه ب

وجود کشاورزی در روستا صرف ت مین خوراک 

 میشود.

  در روستای قاس  آباد به دلیل کمبود درآمد، هزینه

تحصیل پایین است و فرزندان مجبور به کار در زمینه 

 های مختلف هستند.

 

  اهالی قاس  آباد به دلیل خاکی بودن جاده و دوری

ادی این روستا از شهر مجبور به پرداخت هزینه زی

برای رفت و آمد و ت مین مایحتاج خود از شهر هستند.

 ، درآمد های هر خانوار را در طی یکسال نشان میدهد 2جدول 

 : درآمد های هر خانوار در طی مدت یکسال2جدول

درآمد های 

 خانوار

یارانه  دامداری کارگری نانوایی            

 نقدی

سنجش به 

 درصد

52% 20%   10% 8% 

 

صلی مردم قاس  آباد دامداری است ولی به گفته مردم ششل ا  

محصولاتشان بازار فروش خوبی ندارد و بیشترین سود از آن 

دلّال ها میشود و پیشنهاد خرید توسط تعاونی ها را دادند.مردم 

روستای قاس  آباد به دلیل از بین رفتن ششل کشاورزی خود، 

 دند.خواستار تبدیل چاه دامداری به چاه کشاورزی ش

لازم به ذکر است که بخش نانوایی که درآمد بیشتری را به خود 

اختصاص داده، صرفا فقط مربوط به ششل و درآمدزایی کسانی 

 وستاراست که در روستا ساکن هستند. سایر افراد به ویژه جوانان 

مشاغل بهتر با درآمد بالا، به شهر های بزرگ از قبیل تهران  برای

 کرده اند. و مشهد و...، مهاجرت 

 تحلیل دامداری   -

با توجّه به اینکه دامداری یکی از مشاغل اصلی مردم این روستا 

محسوب میگردد، بدین ترتیب ابتدا به برّرسی و تحلیل 

نگهداری دام های سبک )گوسفند و بز( میاردازی  و  هایهزینه

 ساس درآمد ها و سود حاصل از این نگهداری را بیان میکنی . 

هزینه های 

 خانوار

 تحصیل پوشاک       درمان         ارتباطات         مصرف انرژی        حمل و نقل          خوراک

              %15 %15    %25  سنجش به درصد

          

12%                  10%               8%    5% 
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، بیانگر هزینه های حاصل از نگهداری 2م سبک  جدول دا 1-1

 دام های سبک میباشد.

 : هزینه ها بر حسب نگهداری یک رأس دام سبک در روستای قاسم آباد3جدول 

 به درصد میزان هزینه ها  )ریال(                                             نوع هزینه

 2200000 علوفه
5/89 % 

 

 240000 چوپان
9 % 

 

 20000 آب
1 % 

 

 % 4/0 10000 درمان

 111 2520000 جمع کل هزینه ها                                        

، به برّرسطططی درآمد های نگهداری یک 4در ادامطه در جطدول 

رأس دام سبک در طی یکسال در این روستا میاردازی . 

 بک در روستای قاسم آباد: درآمد ها بر حسب نگهداری یک رأس دام س4جدول

 به درصد                  میزان درآمدها )ریال(                                                         نوع درآمد                          

 فروش برّه

 فروش روغن

2500000 84 % 

 % 10 200000 فروش کشک

 % 5 150000 فروش پش 

 15000 1 % 

 % 100 2925000 جمع کل درآمد ها                                             

 

بر این اسطاس سطود به دسطت آمده برای هر رأس دام سبک در 

باشد.ریال می 295000سال در روستای قاس  آباد برابر با 
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اکنون به برّرسی هزینه ها برای نگهداری  دام سنگین )شتر(1-2 

طی یکسططال در روسططتای قاسطط  آباد یک رأس دام سططنگین در 

، بیانگر این هزینه ها میباشد.5میاردازی . جدول 

 : هزینه های نگهداری یک رأس دام سنگین در روستای قاسم آباد5جدول 

 سنجش به درصد میزان هزینه ها )ریال( نوع هزینه

 % 91 1800000 ساربان

 % 9 120000 آب

 100 1920000             جمع کل هزینه ها                    

 

، به برّرسی درآمد های حاصل از نگهداری 2در ادامه در جدول 

 یک رأس دام سنگین در طی یکسال میاردازی  

 نگین در روستای قاسم آباد: درآمدهای نگهداری یک راس دام س6جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

در سال معادل  سود به دست آمده برای هر رأس دام سنگین

 ریال است.  8020000

در بخش های محاسباتی هزینه ها ، درآمدها و  یب،بدین ترت -

( و 2015، طبق گفته )لانگ و همکاران، سودهای حاصل شده

ر از فاده بهت(، برای مدیریّت منابع طبیعی و است2012)برکس، 

خدمات ارزشمند آن، با توجّه به نتیجه به دست آمده بهتر است 

افراد در این منطقه به پرورش شتر، برای کسب سود بیشتر 

 باردازند

 

 برّرسی شاخص مهاجرت

نفر  150خانوار و  25سال گذشته این روستا دارای 50در طی 

 200خانوار و حدود  182جمعیّت بوده و در حال حاضر دارای 

نفر جمعیّت میباشد.در چند سال اخیر رشد جمعیّت کند شده که 

اهالی علّت اصلی آن را بیشتر مشکلات مالی میدانند. این روستا 

تا ده سال گذشته هیچگونه مهاجرت نداشته و امّا در طی این ده 

 4سال اخیر )حتّی با شروع پروژه کنترل بیابان در این منطقه(، 

 میزان هزینه )ریال( نوع هزینه

 

 10000000 فروش بچّه شتر

 10000000 جمع کل درآمد برای هر نفر شتر
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ششلی و نبود امکانات در روستا و از بین  خانوار به علّت موقعیت

رفتن پیشه کشاورزی و همچنین کسب درآمد بیشتر مهاجرت 

 5 یشاخص مهاجرت طنموده اند. طبق محاسبات انجام شده، 

درصد  8/2شروع به کار کرده،  ابانیکه پروژه کنترل ب ریسال اخ

 خانوار از روستا به شهر 4است و منجر به مهاجرت  افتهی شیافزا

( استفاده از خدمات 2010بنابراین طبق گفته )لینک،  .شده است

اکوسیست  و نحوه استفاده از آن با بهره گیری از مبانی علمی 

برای رفع کمبود های اکوسیست  و بهبود خدمات آن به جوامع 

مبتلابه مهاجرت، میتواند نقش مهمّی در کاهش روند این مُعضل 

 داشته باشد. 

 برّرسی شاخص آموزش

سال گذشته بهبود یافته است امّا نسبت  50وضعیّت سواد نسبت به 

به جمعیّت حاضر در روستا، رشد کندی داشته است. امکان 

تحصیل تا مقطع راهنمایی در روستا وجود دارد ولی برای دوره 

دانش آموز  12دبیرستان باید به شهر بجستان بروند. تعداد 

فاری التحصیل در مقطع  نفرکه 2دانشجو و  5دبیرستانی دارند، 

کارشناسی هستند که افراد محصّل برای ادامه تحصیل خود باید 

به صورت موقّت مهاجرت داشته باشند و افراد فاری التحصیل 

تیز برای یافتن ششل مناسب و درخور باید به شهر های دیگر نقل 

مکان کنند،که این مس له به خودی خود سرانه مهاجرت را 

( ،)چارلز، 2012بنابر گفته )هیکس و همکاران،  دهد.افزایش می

( میتوان به این نتیجه رسید که ارزش 2002( و )فولک، 2014

های فرهنگی و آگاهی اجتماعی که بیشتر در بُعد آموزشی 

گردند، بسیار حائز اهمیّت هستند. لذا برای دستیابی به مطر  می

با آن طر   بتوسعه پایدار باید رویکرد هایی برای بهبود و متناس

 و برنامه ریزی نمود.

 

 گیرینتیجه  -4

های مدیریتی در یک منطقه بدون در نظر گرفتن تحقق برنامه

اقتصادی، نه تنها -اثرات )کاربردهای( شاخص های اجتماعی

نتایج مطلوبی را به همراه ندارد بلکه اثرات منفی آن به مراتب 

ان این ابع، میبیشتر خواهد بود. برای تخصیص اعتبارات و من

مفهوم .  مناطق، شناسایی شاخص های مذکور ضروری است. 

توسعه پایدار در ادبیّات رایج به رابطه بین محیط زیست، اقتصاد 

شود که البته با توجه به اهمیّت و نقش و اجتماع مرتبط می

فرهنگ عصر جدید، بُعد فرهنگی نیز از ابعاد مه  آن محسوب 

شود، دار فقط به نسل آینده مرتبط نمیشود. مفهوم توسعه پایمی

بلکه مرتبط به نسل حاضر نیز می باشد و فقط با مشارکت 

 ابد.یشهروندان و ذینفعان تحقّق می

برای جلوگیری از مهاجرت بیشتر  گرددلذا پیشنهاد می -

 اقدامات زیر انجام گردد 

زمینه سازی به منظور تحول در اقتصاد روستاها و بازگرداندن  -

 نق به اقتصاد روستارو

تشویق سرمایه گذاری در طر  های اشتشال زا، توسعه ارائه  -

خدمات عمومی و ارائه مشوی ها و تسهیلات متناسب با 

مقتضیات محلی در روستاها و کاهش روند مهاجرت به 

 کلانشهرها و شهرهای پرتراک 

مدیریت جامع و یکاارچه منابع طبیعی برای بهره برداری بهینه  -

 منابع پایه )آب، خاک و پوشش گیاهی( از

توسعه، حفا ت و احیاء جنگل ها و مراتع از طریق ک  کردن  -

    فشار دام و ایجاد مشاغل جایگزین سازگار با طبیعت

از طرفی با توجّه به نرخ پایین سواد در روستا و عدم وجود  

مدارس با مقاطع تحصیلی متفاوت و مورد نیاز کودکان در این 

ز ا دسته  این، پیشنهاد به احداث و ساخت مدارس برای منطقه
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دهند، میافراد روستا که بخش بیشتری از جمعیّت را تشکیل می

شود. همچنین بنا به درخواست افراد با رده سنّی بزرگسال برای 

کسب آموزش، پیشنهاد به احداث نهضت های سوادآموزی 

ه ) این گروبرای این افراد و کلاس های آموزشی مختلف برای 

. بدین ترتیب با توجّه به گرددبه ویژه زنان روستا(، می

پیشنهادات داده شده در راستای عملکرد بهتر جامعه در آینده، 

اهداف عمده آینده پژوهی، درک بهتر فرصت ها و انتخاب 

بهترین راه حل ها، بیشترین ارزش را ایجاد کرده و کیفیّت 

رای مدلسازی فعالانه و مشارکتی ببرد. بنابراین زندگی را بالا می

آینده با اولویت دهی به توسعه ای که بیشترین ت ثیر را فنّاوری، 

اقتصاد و جامعه دارد،  برای دستیابی بهتر به توسعه پایدار، نیازمند 

هوم باشد. به عبارتی مفتشییرات رفتاری و تشییر اجتماعی می

لکه ط ندارد بتوسعه پایدار  فقط به انجمن علمی خاصّی ارتبا

 باید برای عموم جامعه تصویر شود. 

بیابان زدایی، جلوگیری از بیابان زایی و تثبیت شن های روان  -

و مهار کانون های شکل دهنده ریزگردها با مشارکت اعضای 

گروه های توسعه با اولویت مناطق بحرانی و بهره گیری 

 اقتصادی از توسعه پوشش گیاهی منطقه.

روژه های کنترل بیابان به سوی بنیادی ترین نشانه گیری پ -

کانون تولید یعنی روستاست که متاسفانه بخاطر آسیب های 

جدی که به آن وارد شده است امروز به کانون صحنه های 

مهاجرت تبدیل شده اند. الگوی اکثر این پروژه ها مدل مدیریت 

مشارکتی منابع طبیعی است که همواره بر حضور فعال مردم 

در تصمی  گیری ها و اجرا تاکید دارد. علاوه بر این با  محلی

نگاهی جامع نگر حضور همه جانبه بخش های مختلف منابع 

ا های اجرایی موثر در توسعه و آبادی روستطبیعی و سایر دستگاه

 .را در کنار ه  ضروری می داند

 تشکرو قدردانی -5

زشی واین تحقیق کاربردی و میدانی، نتیجه همکاری گروه آم

مدیریّت مناطق خشک و بیابانی، دانشکده منابع طبیعی و محیط 

زیست دانشگاه فردوسی مشهد، همچنین کارشناسان فنّی و 

اجرایی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان 

رضوی و شهرستان بجستان بوده است که از زحمات دلسوزانه 

قدردانی و همکاری خالصانه آن عزیزان، سااسگزاری و 

 گردد.می
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Abstract 

 Land degradation as a damaging threat reduces soil fertility and biological production potential in dry, semiarid and dry areas of 

the wetland. The effectiveness of natural hazards control projects, such as land degradation designed and implemented for 

sustainable development, will be identified using socioeconomic and environmental indicators. Therefore, this research was carried 

out with the aim of investigating and evaluating the effects of desertification control and development projects based on a number 

of social, economic and environmental indicators in desert areas of west of Khorasan Razavi province. In this research, a 

questionnaire was used and some of the information was extracted by Rural Participatory Evaluation Reports in the study area. 

From the social dimension, immigration and education indicators, and in terms of the economy, were used to measure income and 

expenses. Quantitative analysis of the results was done in SPSS. The results indicate that the desertification control projects have 

not been effective in improving the status of the social and economic indicators. For example, the immigration index has increased 

by 8028 over the past five years, which has started the desert control project, and has led to the migration of 4 households From 

village to city, it has been somewhat effective in some aspects of education. The results of the environmental survey showed that 

the water salinity of the area, the flow of sand and the development of the desertification process are still ongoing due to the lack 

of sufficient funds for the implementation of the desertification control and remediation operations in the region. 

Keywords: Desertification Development, Socio-Economic Indicators, SPSS, Khorasan Razavi 
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